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Desemprego na pandemia atinge
maior patamar em agosto
Primeira onda da covid-19 deve
acabar em outubro, diz estudo da UFF
Página 3

PF e órgãos estaduais apuram causas
de incêndios no Pantanal
Página 4

O secretário de Estado dos
Estados Unidos, Mike Pompeo, desembarcou há pouco na
capital de Roraima, Boa Vista.
Pompeo vai conhecer o trabalho realizado pela Operação
Acolhida, a força-tarefa que o
governo federal criou em março de 2018 para receber os
milhares de imigrantes e refugiados venezuelanos que chegavam ao Brasil, fugindo da instabilidade política e econômica no país vizinho.
Além de conversar com
venezuelanos, Pompeo deve se
reunir com o o ministro das
Relações Exteriores do Brasil,
Ernesto Araújo, e com o governador de Roraima, Antonio Denarium. A expectativa é que eles
tratem de possíveis parcerias
que atraiam investimentos norte-americanos para o país e para
o estado, e, principalmente, sobre a situação na Venezuela.
A visita de Pompeo coincide com o aumento da pressão
do governo norte-americano
pela saída do poder do presidente da Venezuela, Nicolás
Maduro. Em seu breve tour
pela América do Sul, Pompeo
visitará também Colômbia, Suriname e Guiana.
Página 3

Previsão do Tempo
Sábado: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

Domingo: Chuvoso durante o dia e
à noite.

Manhã

Tarde

Segunda: Chuvoso durante o dia e
à noite.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 5,35
Venda:
5,36
Turismo
Compra: 5,34
Venda:
5,66

EURO
Compra: 6,35
Venda:
6,35

32º C
17º C

Noite

19º C
14º C

Noite

17º C
13º C

Noite

Governo convoca médicos
peritos para atendimento
no INSS

O governo federal publicou
na sexta-feira (18) um edital
que oficializa a convocação dos
peritos médicos federais e su-

pervisores médico-periciais
para retorno ao atendimento
presencial em 150 agências da
Previdência Social em todo o

país. A medida foi publica em
edição extra do Diário Oficial
da União e é assinada pelo secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco,
e pelo secretário da Previdência, Narlon Nogueira.
"A presente convocação não
se aplica aos servidores enquadrados nas hipóteses específicas
de trabalho remoto e demais situações de afastamento do trabalho, conforme normas em vigor.
À medida que novas agências da
Previdência Social forem inspecionadas e consideradas adequadas para a prestação do atendimento presencial pela perícia
médica federal, novos editais de
convocação serão publicados
com a atualização da relação", diz
o edital de convocação. Página 4

ca (IBGE).
A população fora da força
de trabalho (que não estava trabalhando nem procurava por
trabalho) era de 74,4 milhões
de pessoas, mantendo-se estável em relação à semana anterior (75 milhões) e, também,
frente à semana de 3 a 9 de maio
(76,2 milhões). Nessa população, disseram que gostariam de
trabalhar cerca de 26,7 milhões
de pessoas (ou 35,8% da população fora da força de trabalho).
Esse contingente ficou estável
frente à semana anterior (26,9
milhões ou 35,9%) e à semana
de 3 a 9 de maio (27,1 milhões
ou 35,5%).
Página 3

Aulas presenciais
do ensino fundamental
só em novembro
Página 2

Publicada lei que
operacionaliza pagamento
do benefício emergencial
Página 4

Confiança do empresário
do comércio tem alta
recorde em setembro
O Índice de Confiança do
Empresário do Comércio (Icec),
medido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC), re-

gistrou, em setembro, alta de
14,4% na comparação com agosto. É a maior alta da série histórica da pesquisa, iniciada em
abril de 2011.
Página 3

Esporte

Motovelocidade corre novamente
em Misano neste final de semana
Por Jarcio Baldi
Neste domingo acontece a
segunda prova da “doppieta di
Misano”. Rossi já anunciou
que correrá com o mesmo
grafismo do capacete, apenas
que no blister do comprimido azul pintado em seu capacete estará faltando mais
uma pílula dizendo, em tom
de brincadeira, que para fazer a segunda vez é mais difícil que a primeira. Na coletiva de imprensa afirmou
que realmente seu ponto fraco são os treinos classificatórios e para lutar pela vitória é importante partir entre
os cinco primeiros “Os rivais
estão muito fortes, a experiência ajuda, mas a velocidade
é fundamental e para aumentar minha competitividade,
precisamos melhorar nesse
ponto. Tenho dificuldades em
me concentrar nos treinos

classificatórios como faço nas
corridas, nem mesmo para a volta rápida”.
A Aprilia ainda não definiu
seu segundo piloto para a temporada de 2021 pois está aguardando a deliberação sobre o recurso da punição, por “dopping”,
de seu piloto Andrea Iannone
que acontecerá em 15 de outubro próximo. Na coletiva o outro piloto da equipe, Aleix Espargaró, afirmou que seria muito bom ter Dovizioso como
companheiro pois ele poderia
aprender bastante com o italiano e a fábrica evoluiria e melhoraria muito com a presença
do piloto que já passou por
Honda, Yamaha e Ducati. Dovizioso afirmou que esse campeonato está sendo muito estranho,
com muitos altos e baixos onde
nenhum piloto conseguiu ser
constante, sendo difícil prever o
que acontecerá no final de semana. “Estou feliz com a liderança

Foto/ MotoGP

Secretário
de Estado
norteamericano
chega a
Boa Vista

A taxa de desocupação atingiu 14,3%, na quarta semana
de agosto, um aumento de 1,1
ponto percentual frente à semana anterior (13,2%), alcançando o maior patamar da série histórica da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad)
Covid-19, iniciada em maio.
Essa alta acompanha o aumento na população desocupada na semana, representando
cerca de 1,1 milhão a mais de
pessoas à procura de trabalho
no país, totalizando 13,7 milhões de desempregados. Os
dados foram divulgada na sexta-feira, (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-

do campeonato. Após os testes
dessa semana, me sinto muito
melhor e mais relaxado sobre a
moto. O importante é que melhoramos na velocidade. Veremos
como será”.
Maverick Viñales passou um
dia no rancho de Valentino Rossi onde acontecem os treina-

mentos dos pilotos da Academia
VR46. Disse que se divertiu
como criança e aprendeu muito
com o campeão, mas com relação ao seu desempenho nas pistas, o espanhol disse que fica difícil manter a motivação, já que
nos treinos está sempre na frente, quebra recordes da pista, mas

na prova parece estar pilotando sobre o gelo, principalmente quando a moto está com tanque cheio. Também disse que
provavelmente utilizará o novo
escapamento utilizado nos testes do meio de semana. No primeiro dia de treinos livres a
KTM voltou a brilhar com Brad
Binder em primeiro.
A MotoE terá duas provas
nesse final de semana: a primeira no sábado e a segunda no
domingo. A novidade será que
o grid da segunda prova obedecerá ao resultado final da primeira. Eric Granado continua
demonstrando sua força e ficou com o primeiro tempo dos
treinos livres, batendo o recorde da pista para a categoria. A
FOX Sports transmitirá no sábado os treinos classificatórios e a primeira prova da MotoE que acontece às 11h da
manhã. No domingo a Motogp
acontece às 9 da manhã.

Cacá Bueno e Guiga Spinelli prometem
duelo de pentacampeões no Velocitta
A abertura do Porsche Endurance Series neste final de
semana terá a presença de dois
pentacampeões dos principais
campeonatos do esporte a motor brasileiro. Cacá Bueno, cinco vezes campeão da Stock Car,
e Guiga Spinelli, pentacampeão do Sertões, vão acelerar
no Velocitta em uma prova
com percurso de 300 km. Cacá
estará ao lado de Marcelo
Franco, enquanto Guiga correrá junto com Lucas Moraes,
atual campeão do Sertões.
“É uma honra para mim
correr no Porsche Endurance

aqui no Velocitta. Terei adversários muito fortes na pista e um
deles é o Cacá (Bueno), um grande amigo que tenho no automobilismo. Apesar de ser um traçado
que conheço bem, ele vai estar um
pouco mais em casa porque a corrida vai ser novo asfalto. Em breve
quero levar ele para uma competição de rally e daí vamos ver como
se ele vai se sair”, diz Guiga, que é
patrocinador por BR Distribuidora com a marca Lubrax, além de
iCarros, XP Investimentos, Mitsubishi Motors, Fairfax Seguradora,
Protune e Dacar Motorsports.
Esse é o terceiro campeona-

to que Cacá participará na temporada, após conquistar vitórias
no Jaguar I-PACE eTROPHY na
Alemanha e também competir nas
quatro primeiras etapas da Stock
Car no Brasil. Cacá foi vice-campeão do Porsche Endurance na
categoria 4.0 GT3 no ano passado ao lado de Sylvio de Barros e
também comentou sobre o fato de
não ser todo dia em que se encontra dois pentacampeões acelerando na mesma pista.
“Será um prazer dividir a pista com o Guiga (Spinelli), um
piloto que todo mundo sabe do
talento que ele tem para as com-

petições off-road. Tenho certeza
que ele vai se dar bem também no
asfalto pela grande experiência
dele em diversos tipos de carros.
Temos uma grande amizade, mas
quando derem a bandeira verde
cada um vai fazer o seu melhor para
buscar um bom resultado”, diz
Cacá, que terá apoio de Paraflu e
Potencial, além de seguir com

parceiros iCarros e Red Bull.
A largada para a corrida de
300 km do Porsche Endurance no Velocitta será neste sábado às 11h10. A prova terá
transmissão ao vivo dos canais
Sportv e pela internet. O streaming será realizado pelo site
oficial da categoria e seus canais no Facebook e Youtube.
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Aulas presenciais do ensino
fundamental só em novembro
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA S
Jornalista desde 1990, Cesar Neto vem publicando esta coluna diária de política na imprensa (São Paulo - Brasil) desde
1993. Na Internet desde 1996, o site www.cesarneto.com foi
se tornando referência da liberdade possível . No Twitter, @CesarNetoReal ... Email cesar@cesarneto.com
+
CÂMARA (SP)
A pandemia do mutante e replicante (por enquanto na Europa)
Corona vírus tá expondo a alma dos candidatos à reeleição e à
eleição pra vereadores e vereadoras no Parlamento paulistano.
Entre 55 parlamentares, há mestres e doutores que replicam o
que já faziam em sociedade e na política partidária ...
+
PREFEITURA (SP)
A pandemia do mutante e replicante (por enquanto na Europa)
Corona vírus tá expondo a alma do candidato à reeleição pra prefeitura de São Paulo e dos demais candidato por outras legendas
sem ser 45. Há os mestres, os doutores e os que replicam o que
já faziam em sociedade e na política partidária ...
+
ASSEMBLEIA (SP)
A pandemia do mutante e replicante (por enquanto na Europa)
Corona vírus tá expondo a alma dos candidatos à eleição pra prefeitura de São Paulo, seja pra prefeito, prefeita, ou vice. Há mestres, doutores e doutoras que replicam, ou querem replicar o que
já faziam em sociedade e na política partidária ...
+
GOVERNO (SP)
A pandemia do mutante e replicante (por enquanto na Europa)
Corona vírus tá expondo a alma dos candidatos à reeleição ou
eleição nos 645 municípios do Estado de São Paulo. Há prefeitos e candidatos mestres e doutores que replicam ou querem replicar o que já faziam em sociedade e na política partidária ...
+
CONGRESSO (BR)
A pandemia do mutante e replicante (por enquanto na Europa)
Corona vírus tá expondo a alma dos deputados federais que estão
candidatos às prefeituras nos Estados pelos quais se elegeram,
como mestres e doutores que replicam ou querem replicar o que
já faziam em sociedade e na política partidária ...
+
PRESIDÊNCIA (BR)
A pandemia do mutante e replicante (por enquanto na Europa)
Corona vírus tá expondo a alma do Presidente que está candidato
à reeleição em 2022, buscando votos desde já em todos os Estados brasileiros. Ele tá se tornando mestre e doutor que já replica
o que fazia em sociedade e na política partidária ...
+
PARTIDOS (BR)
A pandemia do mutante e replicante (por enquanto na Europa) Corona vírus tá expondo a alma dos dirigentes (donos) ou
sócios preferenciais que são candidatos - ou tem os seus - às
prefeituras e Câmaras de vereadores. Mais que qualquer vírus,
eles replicam o que faziam em sociedade e nos seus partidos
+
H I ST Ó R IAS
Assistam todos os documentários sobre os 70 anos da existência da televisão no Brasil. É uma oportunidade talvez única
dos mais jovens perceberem o quanto as edições e narrativas
mudam o que devia ser a mesma coisa. Sem jornais, revistas, rádio e cinema ela não existiria. Sem ela, a Internet não existiria
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O governador de São Paulo,
João Doria, anunciou na sextafeira, (18) que as aulas presenciais do ensino fundamental do
estado só deverão voltar a partir do dia 3 de novembro. Antes disso, a partir do dia 7 de
outubro, poderão retornar às
aulas os estudantes do ensino
médio, dos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) e da Educação de Jovens
e Adultos (EJA). A medida vale
para escolas municipais, estaduais e particulares.
Segundo o governo paulista,
os requisitos para a volta às aulas estão mantidos, como a exigência de que todas as regiões
do estado estejam na fase 3amarela do Plano São Paulo. Na
sexta-feira, (18), todo o estado
paulista se encontra nesta fase.
Cada um dos 645 prefeitos
do estado terão autonomia, no
entanto, para decidir se seguirão
esse cronograma elaborado pelo
governo paulista. Além disso,
cada uma das unidades de ensino deverá apresentar planos de
retomada à Secretaria estadual da

Educação e às Diretorias Regionais de Ensino. Estudantes e
profissionais com doenças crônicas ou fatores de risco devem
permanecer em casa, cumprindo atividades remotas.
Com isso, alunos do ensino
fundamental de São Paulo vão
seguir tendo aulas online pelo
menos até o dia 3 de novembro,
podendo ter aulas presenciais
apenas de reforço neste período. Já os alunos do Ensino Médio, EJA ou CEEJA poderão retornar às aulas presenciais a partir de 7 de outubro, mas essa
volta é opcional. A prioridade de
volta é para alunos do terceiro
ano do Ensino Médio.
A retomada das aulas presenciais será gradual e com limite
de capacidade. Nas redes privadas e municipais, a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental podem ter até
35% dos alunos por dia em atividades presenciais. Para os anos
finais dos ensinos fundamental
e médio, o limite máximo é de
20%. Na rede estadual, só é permitido o atendimento de até

20% em todas as etapas.
Por causa da pandemia do
novo coronavírus, as aulas presenciais estão suspensas em
todo o estado paulista desde março. Desde então, as aulas das escolas estaduais acontecem de forma remota e online, sendo transmitidas por meio do aplicativo
Centro de Mídias SP (CMSP), plataforma criada pela secretaria de
Educação durante a pandemia do
novo coronavírus. Ela também é
transmitida por meio dos canais
digitais na TV 2.2 - TV Univesp
e 2.3 - TV Educação.
Segundo o governo paulista,
a ideia de iniciar a retomada das
aulas por estudantes do Ensino
Médio, do EJA e do CEEJA a partir de 7 de outubro é porque estes são os ciclos de ensino mais
suscetíveis à evasão escolar.
Desde o dia 8 de setembro,
escolas de 142 municípios paulistas já deram início a aulas de
reforço ou acolhimento, depois
de autorização dos prefeitos.
Essas aulas só puderam ser retomadas com atividades de reforço e de recuperação, de for-

ma opcional e somente autorizada para escolas que estejam
em regiões que permanecem ao
menos há 28 dias na fase amarela do Plano São Paulo. Nesse
caso, a capacidade é permitida
para apenas 20% dos alunos matriculados e as aulas só poderão
ser retomadas após uma consulta com a comunidade escolar.
O secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, negou na
sexta-feira, (18) que o órgão esteja encaminhando termos de
compromisso aos pais sobre a
volta às aulas. Nestas cartas, os
pais teriam que se responsabilizar pela volta às aulas e por uma
provável infecção de seus filhos.
“Qualquer comunicação sobre o
tema deve partir da secretaria de
Educação. Estamos desautorizando toda e qualquer comunicação que parta da escola e que
não seja a comunicação do modelo oficial. Portanto, se houver
qualquer tipo de comunicação
assim, ela não é autorizada pela
secretaria e nem deve ser respondida”, falou ele. (Agência
Brasil)

Governo de São Paulo mobiliza esforços
no combate às queimadas no estado
O Governo de São Paulo
coordena a mobilização para
extinguir os incêndios em cobertura vegetal no estado. Entre os dias 1º e 16 de setembro, foram registradas 1.400
ocorrências do tipo no território paulista, das quais 38 de

grandes proporções.
Diariamente, o efetivo
empregado para combater as
chamas chega a 1.600 bombeiros, 50 policiais rodoviários, 30 policiais ambientais
e 1.000 voluntários. São 400
viaturas em atividade por dia

em São Paulo para extinguir
o fogo.
Ao todo, 13 helicópteros
Águia e quatro aviões de combate a incêndio auxiliam nos trabalhos. O volume de água lançado pelas aeronaves supera os 3,4
milhões de litros no período.

Até o momento, foram 5 mil lançamentos por helicóptero e 700
por avião.
Vale destacar que, além dos
voluntários, as atividades envolvem profissionais dos Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar e Fundação Florestal.

São Paulo registra 206 mortes pelo
novo coronavírus em 24 horas
Com o registro de 206 mortes e 7.711 casos desde quintafeira, (17), o estado de São Paulo soma agora 33.678 mortes e
924.532 casos confirmados do
novo coronavírus desde o início
da pandemia.
Do total de casos diagnosticados, 770.664 estão recuperados, sendo 101.683 após internação.
Há 4.003 pessoas internadas
em unidades de terapia intensiva (UTI) de todo o estado em
casos suspeitos ou confirmados
do novo coronavírus, além de

5.673 pessoas internadas em
enfermarias. A taxa de ocupação
de leitos de UTI é de 49,1% no
estado e de 48,5% na Grande
São Paulo, as menores taxas de
ocupação já registradas desde o
início da pandemia.
“Houve melhora histórica na
taxa de ocupação de leitos de
UTI. Esse é o menor e melhor
índice desde o início da pandemia”, disse na sexta-feira, (18)
Jean Gorinchteyn, secretário estadual da Saúde, em coletiva à
imprensa no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

O governo paulista manteve
na sexta-feira, (18) todas as
regiões do estado paulista na
Fase 3 – Amarela do Plano
São Paulo, o plano de retomada econômica e de convivência com a pandemia. A
próxima atualização será feita no dia 9 de outubro. Antes
disso, o governo só fará alguma modificação se alguma
região do estado apresentar
p i o r a n o s i n d i c a d o r e s , tal
como aumento na taxa de internação. Neste caso, a região será
passada imediatamente para a

Fase 1 – Vermelha, tendo que
manter a quarentena.
O Plano São Paulo é dividido em cinco fases que vão do
nível máximo de restrição de atividades não essenciais (vermelho) a etapas identificadas como
controle (laranja), flexibilização
(amarelo), abertura parcial (verde) e normal controlado (azul).
O Plano São Paulo também é regionalizado, ou seja, o estado foi
dividido em 17 regiões, sendo
que a região metropolitana foi
dividida em cinco sub-regiões.
(Agência Brasil)

Estação de trem em São Paulo
recebe lixo eletrônico
Quem está guardando um rádio quebrado em casa, ou aquele
celular antigo que já não funciona mais, agora tem um lugar para
descartá-los com segurança: a
Estação Brás, em São Paulo, tem
um container instalado na área
livre da Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos (CPTM)
para d escarte de lixo eletrônico.
O container fica disponível
para receber, até o dia 30 deste
mês, produtos elétricos e eletrônicos de pequeno e médio porte que estejam quebrados, danificados ou sem utilidade,
além de pilhas descarregadas.
Também podem ser descartados equipamentos como ferramentas elétricas, torradeiras, batedeiras, secadores de
cabelo, câmeras fotográficas,
celulares, impressoras e computadores, entre outros. Os
equipamentos contêm plástico,
vidro e metal e outros tipos de
material, que podem ser reciclados e precisam ser descartados
adequadamente.

A ação faz parte de uma série de eventos para marcar a passagem do Dia Mundial da Limpeza, neste sábado (19), e é uma
parceria da Secretaria dos Transportes Metropolitanos com o
Instituto Limpa Brasil, uma organização sem fins lucrativos
que busca conscientizar a população para a necessidade de preservar o meio ambiente, e a Green Eletron, empresa que procura alternativas para coleta e tratamento adequado dos eletroeletrônicos em seu fim de vida e
cumprimento da Lei 12.305/10
PNRS - Política Nacional de
Resíduos Sólidos.
Os equipamentos podem ser
convertidos em matéria-prima
para a indústria ou reutilizados
em outras atividades. Dessa forma, o material deixa de ser “lixo”
e passa a ser “resíduo eletrônico”, e assim diminui-se o impacto no meio ambiente.
“Os equipamentos recolhidos serão reciclados através da
Green Eletron e depois serão

doados para alunos de escolas
públicas. A continuidade da coleta irá aumentar o número de
materiais para que sejam recondicionados”, disse a coordenadora do Instituto Limpa Brasil,
Edilaine Pereira.
O Brasil produziu 2,1 milhões de toneladas de resíduo
eletrônico em 2019, ficando no
quinto lugar do ranking mundial de produção, e em primeiro no cenário latino-americano, segundo dados do relatório The Global E-Waste
Monitor, feito pela Universidade das Nações Unidas, em
parceria com diversos órgãos
internacionais. Não há dados
atualizados sobre o montante
reciclado, mas estima-se que
seja menos de 3%.
Segundo o secretário interino dos Transportes Metropolitanos, Paulo Galli, o ponto de coleta
é um incentivo para a reciclagem.
“Acreditamos que um ponto de
coleta de resíduos eletrônicos na
Estação Brás, uma das mais movi-

mentadas do sistema metroferroviário, é um forte incentivo ao
descarte correto de equipamentos. Ao apoiar essa ação, queremos ajudar a levar a mensagem
de conscientização a todos os
brasileiros de São Paulo.”
Por causa da pandemia de
covid-19, a mobilização mundial vai trabalhar este ano com o
conceito “Eu Cuido do Meu Quadrado”. A proposta é que os voluntários realizem ações práticas
dentro de casa, como limpezas
ambientais, digitais, solidárias e
mentais, e ainda acompanhem
lives sobre diversos temas. Mais
informações em https://
www.diamundialdalimpeza.com.br/
As principais orientações
neste ano são para que os voluntários mobilizem seus amigos,
vizinhos e parentes a praticar, de
dentro de casa, as atividades propostas para o Dia Mundial da
Limpeza, de modo que, após o
evento, os novos hábitos sejam
incorporados ao dia a dia.
(Agência Brasil)

Poupatempo disponibiliza agendamento
para serviços do Cartão BOM
Os cidadãos que precisarem
realizar atendimentos presenciais do cartão BOM nos postos
do Poupatempo já podem agendar o serviço pelos totens do
programa da Grande São Paulo,
existentes em estações de Metrô e da CPTM, shopping centers
e unidades do Descomplica SP,
entre outros.
O atendimento para o Cartão
BOM, utilizado em ônibus da
Região Metropolitana de São
Paulo, está disponível nos pos-

tos do Poupatempo de Guarulhos, Osasco, Suzano e Taboão
da Serra, na Região Metropolitana, e no de Itaquera, na capital.
Além dos totens, os cidadãos
também podem agendar atendimento
pelo
portal
www.poupatempo.sp.gov.br. Antes de agendar o atendimento, o
cidadão pode verificar no site do
Poupatempo se o serviço que
precisa realizar já está disponível online.
Pelos 115 totens de autoa-

tendimento do Poupatempo é
possível realizar mais de 40 serviços, como solicitações da segunda via do RG e da CNH, Atestado de Antecedentes Criminais,
certidões, segunda via de boletos, entre outros.
Com o objetivo de minimizar os riscos de transmissão e
garantir a segurança da população
e dos colaboradores, o Poupatempo está reabrindo as unidades
de atendimento gradativamente
em todo o estado, com a adoção

de medidas preventivas e protocolos sanitários, seguindo as diretrizes do Plano São Paulo.
Para garantir conforto e eficiência, os serviços no Poupatempo são oferecidos mediante
agendamento de data e horário,
e com apenas 30% da capacidade de cada posto. Neste momento, são priorizados os serviços
que necessitam da presença do
cidadão para serem concluídos,
como primeira habilitação e expedição de RG, por exemplo.
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Desemprego na pandemia atinge
maior patamar em agosto
A taxa de desocupação atingiu 14,3%, na quarta semana de
agosto, um aumento de 1,1 ponto percentual frente à semana
anterior (13,2%), alcançando o
maior patamar da série histórica da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad)
Covid-19, iniciada em maio.
Essa alta acompanha o aumento na população desocupada na semana, representando cerca de 1,1 milhão a mais de pessoas à procura de trabalho no
país, totalizando 13,7 milhões
de desempregados. Os dados
foram divulgada na sexta-feira,
(18) pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
A população fora da força de
trabalho (que não estava trabalhando nem procurava por trabalho) era de 74,4 milhões de pessoas, mantendo-se estável em
relação à semana anterior (75
milhões) e, também, frente à semana de 3 a 9 de maio (76,2 milhões). Nessa população, disseram
que gostariam de trabalhar cerca
de 26,7 milhões de pessoas (ou
35,8% da população fora da força
de trabalho). Esse contingente ficou estável frente à semana anterior (26,9 milhões ou 35,9%) e à
semana de 3 a 9 de maio (27,1
milhões ou 35,5%).
Cerca de 16,8 milhões de
pessoas fora da força que gostariam de trabalhar e não procuraram trabalho não o fizeram por
causa da pandemia ou por não
encontrarem uma ocupação na
localidade em que moravam.
Elas correspondiam a 22,6% das

pessoas fora da força. Esse contingente permaneceu estável em
relação à semana anterior (17,1
milhões ou 22,9%), mas diminuiu frente à semana de 3 a 9 de
maio (19,1 milhões ou 25,1%).
A coordenadora da pesquisa,
Maria Lucia Vieira, destaca o
crescimento da taxa de desocupação, que era de 10,5% no início de maio, e explica que a alta
se deve tanto às variações negativas da população ocupada quanto ao aumento de pessoas que
passaram a buscar trabalho.
“No início de maio, todo
mundo estava afastado, em distanciamento social, e não tinha
uma forte procura [por emprego]. O mercado de trabalho estava em ritmo de espera para ver
como as coisas iam se desenrolar. As empresas estavam fechadas e não tinha local onde essas
pessoas pudessem trabalhar. Então, à medida que o distanciamento social vai sendo afrouxado, elas vão retornando ao mercado de trabalho em busca de
atividades”, disse, em nota, a
pesquisadora.
A pesquisa também indica
mudança no comportamento da
população em relação às medidas de isolamento social. Segundo o IBGE, o número de pessoas que ficaram rigorosamente
isoladas diminuiu pela segunda
semana seguida. Entre 23 e 29
de agosto, 38,9 milhões de pessoas seguiram essa medida de
isolamento, uma queda de 6,5%
em relação aos 41,6 milhões
que estavam nessa situação na

semana anterior.
Segundo Maria Lucia Vieira,
há relação entre o aumento das
pessoas em busca de trabalho e
a flexibilização do isolamento.
“A gente está vendo uma maior
flexibilidade das pessoas, uma
maior locomoção em relação ao
mercado de trabalho, pressionando o mercado de trabalho,
buscando emprego. E esses indicadores ficam refletidos no
modo como eles estão se comportando em relação ao distanciamento social”.
A parcela da população que
ficou em casa e só saiu por necessidade perm aneceu estável.
São 88,6 milhões de pessoas nessa situação, representando 41,9%
da população do país. Houve estabilidade também no contingente
dos que não fizeram restrição, chegando a 5 milhões de pessoas, e
dos que reduziram o contato, mas
que continuaram saindo de casa
ou recebendo visitas, situação
de 77 milhões de pessoas.
O número de pessoas ocupadas que estavam afastadas do trabalho por causa das medidas de
isolamento social foi reduzido
em 363 mil e esse contingente
passou a 3,6 milhões. As pessoas que estão nessa situação agora representam 4,4% de toda a
população ocupada, estimada em
82,2 milhões. Dos 76,1 milhões
de pessoas que estavam ocupadas e não foram afastadas do trabalho, 8,3 milhões trabalhavam
remotamente.
A pesquisa estima em 45,6
milhões o número de estudantes

matriculados em escolas ou universidades na quarta semana de
agosto. Desse total, 7,2 milhões
(15,8%) não realizaram atividades escolares em casa no período. O número permaneceu estável em relação à semana anterior. As férias foram apontadas
como motivo para 970 mil alunos não realizarem atividades
escolares.
Segundo o IBGE, o contingente de estudantes que tiveram
atividades ficou em 37,4 milhões. “Ainda estamos no patamar de 82% de pessoas que referiram ter atividades escolares”, afirmou Maria Lucia.
Na quarta semana de agosto,
11,3 milhões de pessoas apresentaram pelo menos um dos
sintomas investigados pela pesquisa, como febre, tosse e dor
de garganta. O número é inferior ao estimado na semana anterior, quando 12,4 milhões de
pessoas relata ter algum dos sintomas. “Isso representa 5,3% da
população. Em maio esse percentual chegou a 12,7%”, disse
a pesquisadora.
Das pessoas que apresentaram algum sintoma, 2,6 milhões
buscaram atendimento em estabelecimento de saúde como postos de saúde, pronto socorro,
hospital do Sistema Único de
Saúde ou privado. O número de
pessoas que procurou atendimento em hospital público, particular ou ligado às forças armadas foi estimado em 799 mil.
Desses, 15,2%, ou 121 mil, foram internados. (Agência Brasil)

Confiança do empresário do comércio
tem alta recorde em setembro
O Índice de Confiança do
Empresário do Comércio (Icec),
medido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC), registrou, em setembro, alta de
14,4% na comparação com agosto. É a maior alta da série histórica da pesquisa, iniciada em
abril de 2011.
Apesar da alta mensal recorde, o indicador chegou a 91,6
pontos em uma escala de zero a
200 pontos, ainda 23,1% abaixo
do patamar de setembro do ano
passado.

Segundo o presidente da
CNC, José Roberto Tadros, a
expectativa é que a flexibilização das medidas de distanciamento social sustente a retomada da atividade econômica no
terceiro trimestre. “O volume de
vendas do comércio tem apresentado crescimento nos últimos meses, impulsionado pela
reabertura das lojas do varejo
não essencial, o que tem impactado na percepção cada vez mais
otimista dos comerciantes”, disse Tadros.
Na comparação com agosto,

houve alta em todos os componentes do indicador. As condições atuais do empresariado subiram 42,1%, avanço puxado
principalmente pelo componente de confiança no momento atual da economia (alta de 65,6%).
Confiança no futuro
As expectativas cresceram
7,2%, influenciadas pelo aumento da confiança no futuro da economia (alta de 9,7%). Já as intenções de investimentos cresceram 13,1%, puxadas pelo
componente de contratações de

funcionários (alta de 22,3%).
Já na comparação com setembro de 2019 ocorreu o oposto, com queda em todos os componentes. As condições atuais
caíram 41,5%, com destaque
para o recuo 52,3% no momento atual da economia.
As expectativas recuaram
13,1%, também com destaque
para a confiança na economia (16,1%). Enquanto isso, as intenções de investimentos tiveram
queda de 21,7%, com destaque
para os investimentos na empresa (-32,3%). (Agência Brasil)

Primeira onda da covid-19 deve
acabar em outubro, diz estudo da UFF
A transmissão da covid-19
segue a mesma sazonalidade de
outras doenças respiratórias,
como H1N1 e gripe Influenza.
Com isso, o Brasil e o Hemisfério Sul devem passar por uma
diminuição de casos a partir de
outubro, com a aproximação do
verão, enquanto o hemisfério
norte vê o aumento nos registros, com a chegada do inverno.
A análise está no estudo Detecção Precoce da Sazonalidade
e Predição de Segundas Ondas
na Pandemia da Covid-19, coordenado pelo professor Márcio
Watanabe, do Departamento de
Estatística da Universidade Federal Fluminense (UFF).
“A sazonalidade de doenças
significa que existe um padrão
anual onde há um momento do
ano em que a doença tem uma
transmissão maior. No caso das
doenças de transmissão respiratória, geralmente elas apresentam uma sazonalidade típica do
período de outono e inverno, ou
seja, elas têm uma transmissão
maior e, portanto, uma quantidade maior de pessoas infectadas
nos meses de outono e inverno”,
explica Watanabe.
Para ele, geralmente a sazonalidade de uma doença só é detectada após alguns anos de incidência, com o acúmulo das
séries de dados ao longo de vários anos mostrando as taxas de

contágio e internação, como no
caso do Sistema InfoGripe do
Brasil, que reúne dados sobre as
internações e mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).
Porém, com a covid-19 foi
possível verificar os picos em
menos de um ano em razão da
quantidade de informação produzida por todos os países durante
a atual pandemia. Com isso, o
professor diz que se comprovou
a repetição da sazonalidade verificada na pandemia de H1N1
em 2009.
“Isso acontece no mundo inteiro, mas como as estações do
ano são invertidas entre o Hemisfério Norte e o Hemisfério Sul,
os meses [da sazonalidade] também se invertem. Aqui no Brasil
e no Hemisfério Sul, o padrão se
estende dos meses de abril até
julho. No Hemisfério Norte você
tem um padrão da doença aparecendo de setembro-outubro até
janeiro-fevereiro. Isso vale para
praticamente todas as doenças
respiratórias”, afirma.
Segunda onda
Segundo o professor Watanabe, os modelos matemáticos
mostram que a segunda onda no
Hemisfério Norte será muito
mais forte do que a primeira.
“A tendência é que essa segunda onda na Europa e na Ásia

será maior para muitos países do
que a primeira onda, porque o
período de transmissão lá é de
setembro até março e a primeira onda lá começou no final de
fevereiro, já no final do período
sazonal. E aí ela foi interrompida. Era para ser uma onda grande como no Brasil, mas foi interrompida logo no comecinho,
com o efeito da sazonalidade,
com um mês e meio. Aí a transmissão caiu muito e essa primeira onda ficou pela metade,
por assim dizer”.
Os gráficos do Observatório
Fluminense Covid-19 mostram
a curva de contágio em ascensão
em países como Índia, Rússia,
Reino Unido, Itália, Espanha e
França, sendo que nesses dois
últimos o número de casos atualmente já ultrapassa o pico alcançado em abril.
No Brasil e no hemisfério
sul, por outro lado, o pesquisador aponta que, se houver uma
nova onda, ela será a partir da
metade de março de 2021 e terá
menor intensidade.
“São vários fatores. Provavelmente, lá para abril a gente já
tenha uma vacina disponível e
tendo uma vacina provavelmente nós não vamos ter uma segunda onda. E caso o país tenha uma
segunda [onda], ela com certeza
vai ser menor do que essa primeira onda, porque a gente já teve

um surto muito grande no país,
que durou desde março até agora, com um número significativo
de casos, então a tendência é que
a próxima onda seja menor do que
essa primeira”, diz.
O Boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),
comprova que a tendência de
queda nos casos de covid-19
permanece na segunda semana
de setembro. Porém, os valores
semanais ainda estão muito acima do nível de casos considerado muito alto e 97,5% dos casos e 99,3% dos óbitos em que
há comprovação do vírus causador da SRAG (Síndrome Respiratória Aguda), são em consequência do novo coronavírus.
Watanabe destaca que as
medidas de restrição da mobilidade e isolamento social são fatores muito importantes na dinâmica da pandemia de covid-19
e, se por um lado a sazonalidade
favorece a diminuição de casos
a partir de agora, por outro o
afrouxamento das medidas pode
elevar o contágio.
“A sazonalidade ajuda a reduzir a transmissão, mas se afrouxa as medidas restritivas, vai ter
uma força puxando para cima e
outra puxando para baixo. Então,
é importante que as medidas sejam tomadas com planejamento
e responsabilidade”, finaliza.
(Agência Brasil)
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Secretário de Estado
norte-americano
chega a Boa Vista
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, desembarcou na sexta-feira, na capital de Roraima, Boa
Vista. Pompeo vai conhecer o trabalho realizado pela Operação Acolhida, a força-tarefa que o governo federal criou
em março de 2018 para receber os milhares de imigrantes e
refugiados venezuelanos que chegavam ao Brasil, fugindo
da instabilidade política e econômica no país vizinho.
Além de conversar com venezuelanos, Pompeo deve se
reunir com o o ministro das Relações Exteriores do Brasil,
Ernesto Araújo, e com o governador de Roraima, Antonio
Denarium. A expectativa é que eles tratem de possíveis parcerias que atraiam investimentos norte-americanos para o
país e para o estado, e, principalmente, sobre a situação na
Venezuela.
A visita de Pompeo coincide com o aumento da pressão
do governo norte-americano pela saída do poder do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Em seu breve tour pela
América do Sul, Pompeo visitará também Colômbia, Suriname e Guiana. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, já está em Boa Vista desde quarta-feira
(16), preparando a chegada do secretário.
De acordo com o governador de Roraima, Antonio Denarium, os Estados Unidos já destinaram US$ 50 milhões (cerca de R$ 265 milhões) para o Brasil fazer frente a situação
humanitária, acolhendo os venezuelanos.
“Vai ser um privilégio, uma honra para o estado de Roraima, receber a visita do secretário”, disse o governador Antonio Denarium sobre a presença de Pompeo e Chapman.
“Eles vieram aqui para conhecer a Operação Acolhida, o trabalho que o Brasil, através [da coordenação] do Ministério
da Defesa está fazendo no acolhimento dos venezuelanos”,
acrescentou o governador.
O roteiro divulgado à imprensa prevê que o secretário
norte-americano visite o posto de identificação e triagem
da operação Acolhida; a Instalação WASH (Água, Saneamento e Higiene) da Paróquia de Nossa Senhora da Consolata –
projeto que recebe financiamento da Agência dos Estados
Unidos para o Desenvolvimento, e, na sequência, se reúna
com autoridades federais e estaduais na Base Aérea de Boa
Vista. Por fim, antes de embarcar com destino a Bogotá, na
Colômbia, Pompeo deverá conceder uma entrevista à imprensa. (Agência Brasil)

Covid-19 tem mais
de 30 milhões de
casos em todo
o mundo
Os casos do novo coronavírus pelo mundo passam dos 30
milhões, de acordo com um contagem da agência de notícias
Reuters. A pandemia não mostra sinais de desaceleração.
A Índia está firme no foco como o mais recente epicentro
da crise, embora as Américas do Norte e do Sul combinadas
ainda representem quase metade dos casos.
Os números globais de novos casos diários atingiram níveis recordes nos últimos dias e o total de mortos se aproxima de 1 milhão, enquanto a corrida internacional pelo desenvolvimento e comercialização de uma vacina para a doença
aqueceu ainda mais.
O número oficial de casos de covid-19 no mundo é agora
mais de cinco vezes maior que o total de casos graves da gripe Influenza, registrados anualmente, de acordo com dados
da Organização Mundial de Saúde (OMS).
Ao redor do mundo, quase 1 milhão de pessoas morreram
por conta da covid-19, um indicador considerado atrasado
dado o período de incubação do vírus, que é de duas semanas.
O número supera de longe os piores cenários anuais de mortes ligadas à Influenza, que gira entre 290 e 650 mil.
Recorde
Nesta semana, a Índia se tornou o segundo país, depois
dos Estados Unidos, a registrar mais de 5 milhões de casos.
Na quinta-feira (17), o país registrou um novo recorde no
número de novos casos diários: quase 98 mil.
O país asiático, o segundo mais populoso do planeta, tem
reportado mais novos casos diários do que os Estados Unidos
desde meados de agosto e representa um pouco mais de 16%
dos casos globais conhecidos.
As mortes registradas na Índia têm sido relativamente baixas
até agora, mas mostram tendência de alta. O país anotou mais de
mil mortes diárias por dia há duas semanas. (Agência Brasil)

Monimed Equipamentos Ltda.
CNPJ/MF nº 67.870.642/0001-12 – NIRE 35.210.884.281
Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os sócios desta Sociedade para AGE a ser realizada em 01/10/2020, às 14:00 hs., na Rua Padre João
Manuel, 923, 8º andar, São Paulo-SP, já que o Anfiteatro da Casa de Saúde Santa Rita S/A localiza-se em ambiente
hospitalar, conforme autoriza o Artigo 124, § 2º da Lei das S.A., a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i)
substituição de quotistas da Sociedade em cumprimento de formal de partilha de socio falecido Carlos Lascala e formalização
da representação do Espólio de Raimundo Rebuglio também falecido; (ii) em consequência do item anterior, a alteração
da Cláusula II do contrato social da Sociedade. O procurador de sócio deverá estar munido de instrumento de mandato,
nos termos legais, bem como da cópia autenticada da Ata de Eleição da Diretoria da pessoa jurídica sócia, devidamente
arquivada na JUCESP, e o Espólio sócio deverá apresentar a certidão de nomeação de seu inventariante atualizada. Novamente, excepcionalmente, em virtude da pandemia COVID-19, somente poderá ingressar no recinto da Assembleia um
representante por cada quota social. São Paulo, 15/09/2020. Luis Veras Lobo – Presidente.
(18, 19 e 22/09/2020)
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PF e órgãos estaduais apuram
causas de incêndios no Pantanal
Covid-19 responde
por 97,5% dos casos
de SRAG reportados
no país
De acordo com o InfoGripe, boletim semanal divulgada
pela Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), 97,5% das ocorrências de Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SRAG) reportados no país em 2020 e com exame positivo para alguma infecção viral se deram em decorrência da covid-19. Os dados atualizados, divulgados na sexta-feira, (18), indica manutenção da
tendência de queda no número
de novos casos semanais.
A SRAG é uma complicação respiratória associada muitas vezes ao agravamento de alguma infecção viral. O paciente pode apresentar desconforto respiratório e queda no nível de saturação de oxigênio,
entre outros sintomas. As
ocorrências de SRAG em
2020 aumentaram em decorrência da pandemia de covid19, causada pelo novo coronavírus Sars-CoV-2.
No ano passado, foram reportados 39,4 mil casos. Neste ano, já são 447.840, dos
quais 54% tiveram resultado
laboratorial indicando presença de algum vírus respiratório.
Entre as ocorrências com
exame positivo para infecção
viral, foram identificados quadros de SRAG associados não
apenas ao novo coronavírus
(97,5%), como também ao vírus influenza A (0,5%), ao vírus sincicial respiratório
(0,4%) e ao vírus influenza b
(0,2%). Quando analisados os
casos que evoluíram à óbito,
99,3% estão vinculados ao
novo coronavírus. Até o momento, são 111.575 mortes por
SRAG em 2020. Em 2019, foram 3.811.
A nova edição do Infogripe
se baseia nos dados inseridos
até a última terça-feira (15) no

Sivep-gripe, sistema de informação mantido pelo Ministério de Saúde e alimentado por
estados e municípios. Embora
indique uma tendência de queda no número de novos casos
semanais, a Fiocruz aponta que
as ocorrências de SRAG encontram-se ainda em um patamar muito alto. Todas as regiões do país estão situadas na
“zona de risco”, com índices
bem elevados na comparação
com o padrão histórico.
O boletim traz ainda uma
análise para as próximas três
semanas (curto prazo) e para as
próximas seis semanas (longo
prazo). A tendência de queda
não se observa de forma homogênea em todo o Brasil. Em
15 estados e no Distrito Federal, todas as macrorregiões têm sinais que apontam
para a redução ou estabilização do número de casos.
Por outro lado, há ao menos
uma macrorregião com sinal
de crescimento no curto ou
longo prazo em 11 estados:
Amazonas, Alagoas, Bahia,
Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, São Paulo e Santa
Catarina.
Entre as capitais, João Pessoa e Manaus mantiveram sinal moderado de crescimento
a longo prazo. Já Aracaju tem
forte tendência de alta no curto prazo. Palmas tem sinal
moderado de aumento dos casos no curto prazo. Para a Fiocruz, o desafio atual é evitar
uma possível retomada do
crescimento. “Embora a maioria das capitais esteja com sinal moderado ou alto de queda
ou estabilidade no longo prazo, o cenário é de cautela”,
aponta o boletim. (Agência
Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES







   

 

            
    
   
        

            
 
! "  ### $% 
! "
  

    



  

  
          
            
     
          
   ! !  "#
  
   
$    % &#!!#!!     
'  
  $   
     $ 
    (
 
  
          
  
  

  

Monimed Equipamentos Ltda.
CNPJ/MF nº 67.870.642/0001-12 – NIRE 35.210.884.281 – Assembleia Geral Ordinária – Edital de Convocação
Ficam convocados os Sr.s Sócios Quotistas a se reunirem em AGO, a ser realizada em primeira convocação no dia 01/10/2020,
às 14:30 hs., na Rua Padre João Manuel, 923, 8º andar, São Paulo, SP, já que o Anfiteatro da Casa de Saúde Santa Rita
S/A localiza-se em ambiente hospitalar, conforme autoriza o Artigo 124, § 2º da Lei das S.A., a fim de deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia: 1. Aprovação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício
social encerrado em 31/12/2019; 2. Destinação do resultado do exercício; 4. Eleição de Diretoria; 5. Fixação da remuneração
dos membros da Diretoria; e 6. Nos estritos termos do disposto na Cláusula III, item B.3 do Contrato Social em vigor, determinar a orientação a ser atendida pela Diretoria da sociedade nas deliberações da Ordem do Dia da AGO da Casa de Saúde
Santa Rita S/A, a ser realizada no dia 08/10/2020, às 14h00. O procurador de sócio deverá estar munido de instrumento de
mandato, nos termos legais, bem como da cópia autenticada da Ata de Eleição da Diretoria da pessoa jurídica sócia, devidamente arquivada na JUCESP, e o Espólio sócio deverá apresentar a certidão de nomeação de seu inventariante atualizada.
Novamente, excepcionalmente, em virtude da pandemia COVID-19, somente poderá ingressar no recinto da Assembleia um
representante por cada quota social. São Paulo, 15/10/2020. Luis Veras Lobo – Presidente.
(18, 19 e 22/09/2020)

A Polícia Federal (PF) e órgãos de Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul estão investigando as origens dos incêndios que,
até a última quarta-feira (16), já
tinham destruído cerca de 2,8
milhões de hectares do Pantanal,
sendo 1,732 milhões em Mato
Grosso e 1,110 milhões em
Mato Grosso do Sul.
Cada hectare corresponde,
aproximadamente, ao tamanho
de um campo de futebol oficial.
O que significa que a área do bioma destruída pelo fogo chega
a quase 30 mil km², segundo os
dados recentemente divulgados
pelos dois estados. O que representa um território maior que
todo o estado de Alagoas.
A Superintendência da PF em
Mato Grosso do Sul centrou esforços na região de Campo
Grande e Corumbá, cidades distantes cerca de 400 quilômetros uma da o utra. Por meio da
análise de imagens de satélites e
do sobrevoo em algumas áreas,
agentes federais tentam traçar o
percurso percorrido pelas chamas
desde o ponto onde o fogo começou. O objetivo é apurar eventual
responsáveis e responsabilizá-los
por crimes ambientais.
Na última segunda-feira
(14), 31 policiai s federais sulmato-grossenses cumpriram dez
mandados de busca e apreensão
autorizados pela 1ª Vara Federal de
Corumbá. Os agentes também periciaram áreas incineradas e colheram os depoimentos de algumas
pessoas. A ação fez parte da chamada Operação Matáa.
Operação Focus
Órgãos estaduais sul-mato-

grossense também estão realizando uma apuração conjunta
com o propósito de identificar
a origem dos incêndios.
Na quarta-feira (16), servidores do Instituto de Meio Ambiente (Imasul), bombeiros, policiais militares e civis e peritos da secretaria estadual de Justiça e Segurança Pública foram
a campo a fim de começar a
cumprir o plano de inspecionar
35 propriedades rurais apenas
nesta primeira fase da apelidada
Operação Focus.
“Com auxílio de imagens de
satélite, levantamos os prováveis
inícios de alguns focos de incêndios na região do Pantanal”, disse, na ocasião, o diretor-presidente do Imasul,
André Borges, explicando que
a expectativa é produzir um
balanço parcial da inspeção
até este sábado, (19).
De acordo com o secretário estadual do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura
Familiar, Jaime Verruck, além
de identificar a origem do
fogo, vão ser apurados “os motivos desses incêndios terem
saído do controle”.
Entre as hipóteses investigadas está a de que proprietários
rurais autorizados a queimar parte da vegetação para limpar suas
terras tenham perdido o controle das chamas, que avançaram
pela vegetação seca devido a
mais severa estiagem das últimas décadas. Outra hipótese é a
de que as queimadas tenham sido
intencionais.
Em 16 de julho, o governo
federal proibiu as queimadas em

todo o país por 120 dias.
A medida visa reduzir o número de focos de incêndio em
florestas durante o período de
seca, que se agrava entre os meses de agosto e outubro. A mesma medida já havia sido adotada
em 2019, mas no fim de agosto
e com validade de apenas 60
dias. Na última segunda-feira,
a situação levou o governo de
Mato Grosso do Sul a decretar situação de emergência
que foi no mesmo dia pelo
governo federal.
Mato Grosso
Na semana em que decretou
estado de calamidade devido ao
descontrole dos incêndios florestais, o governador de Mato
Grosso, Mauro Mendes, afirmou que quem incorrer em crimes ambientais será identificado e responsabilizado.
“Não vamos amaciar para ninguém que cometeu crime ambiental no nosso estado”, disse
Mendes ao conceder entrevista
à CNN Brasil.
Segundo o governo estadual,
peritos da Delegacia de Meio
Ambiente (Dema) já atestaram
que vários focos de incêndio
registrados no Pantanal matogrossense começaram de forma criminosa. Até o momento, no entanto, as autoridades
locais não apontaram quaisquer
suspeitos.
A Polícia Judiciária Civil já
instaurou inquéritos para apurar
aos incêndios em cinco pontos
do Pantanal mato-grossense. Na
Reserva Particular do Patrimônio Natural Sesc Pantanal, na
região de Barão de Melgaço,

peritos apontaram que o incêndio foi causado pela queima intencional de vegetação desmatada para criação de área de pasto
para gado.
Nas imediações da Fazenda
Espírito Santo, próximo ao Sesc
Pantanal, o fogo se espalhou pela
vegetação depois que uma máquina agrícola usada para limpar
a área pegou fogo.
Faíscas na fiação elétrica de
alta tensão foram apontadas
como possível causa do incêndio registrado próximo a um
condomínio de luxo próximo à
Rodovia Helder Cândia, o Brasil Beach, em Cuiabá. Outro acidente, este automobilístico, causou a destruição de cerca de 6
mil hectares de vegetação nativa ao longo da Rodovia Transpantaneira.
De acordo com a Polícia
Civil, o veículo caiu em um
barranco e pegou fogo após o
motorista ter perdido o controle, e as chamas logo se espalharam pela mata.
O quinto resultado da perícia sugere que outro foco de incêndio tenha sido precipitado
pela prática de uso de fogo na
retirada de mel de abelhas silvestres, por produtores de uma região de mata fechada conhecida
como Moitão.
De acordo com a Polícia Judiciária Civil, quem é responsabilizado em casos como estes
pode ser condenado a penas de
reclusão de dois a quatro anos,
além de ter que pagar multas cujos valores podem variar entre
R$ 1 mil e R$ 7,5 mil por hectare de vegetação afetada.
(Agência Brasil)

Publicada lei que operacionaliza
pagamento do benefício emergencial
O presidente Jair Bolsonaro
sancionou a Lei 14.058/2020,
originada da Medida Provisória
(MP) 959/20, que trata da operacionalização do Benefício
Emergencial de Preservação do
Emprego e da Renda (BEm),
pago a trabalhadores com redução de jornada e suspensão de
contrato de trabalho durante a
pandemia do novo coronavírus
(covid-19). A lei foi publicada
hoje no Diário Oficial da União.
Como tem força de lei, assim que foi publicada em abril,
a medida provisória entrou em

vigor e o benefício começou a
ser pago. Mesmo assim, o texto
precisou passar pela análise no
Congresso Nacional.
A lei autoriza as instituições
operacionalizadoras do pagamento, como a Caixa, a abrirem contas sociais digitais em
nome dos beneficiários e com
isenção de tarifas de manutenção. O trabalhador também
tem direito a três transferências eletrônicas e a um saque
ao mês, também sem custo. O
dinheiro do benefício que não
for movimentado na conta so-

cial depois de 180 dias será devolvido à União.
A medida também prevê o
recebimento do BEm na instituição financeira em que o beneficiário possuir conta poupança ou conta de depósito à
vista, exceto conta-salário.
Para isso, ele deve autorizar o
empregador a informar os seus
dados bancários.
O benefício emergencial
equivale a uma porcentagem do
seguro-desemprego a que o empregado teria direito se fosse
demitido. No mês passado, o

presidente Jair Bolsonaro prorrogou o prazo do programa, que
será de 180 dias.
Desde o início do programa,
em abril, 9,7 milhões de trabalhadores já fecharam acordo
com seus empregadores de suspensão de contratos de trabalho ou de redução de jornada e
de salário em troca da complementação de renda e de manutenção do emprego. As estatísticas são atualizadas pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia em um painel virtual. (Agência Brasil)

Governo do Paraná prepara projeto
para extinguir parque gráfico do Estado
O Governo do Paraná trabalha em mais uma etapa da reforma administrativa, que busca
modernizar a máquina pública e
diminuir os gastos. A proposta
agora é pela extinção do Departamento de Imprensa Oficial do
Estado, responsável pela publicação dos diários oficiais, publicidade legal, suplemento de concursos e pela impressão de materiais gráficos.
A decisão partiu do Conselho de Administração da Imprensa Oficial após um estudo para
analisar o reposicionamento estratégico da autarquia. No levan-

tamento, foi constatado que o
parque gráfico é deficitário e que
a divisão responsável pelas publicações oficiais, disponibilizadas por meio eletrônico
desde 2004, poderia ser incorporada à administração direta,
compondo a estrutura da Casa
Civil. A extinção do órgão precisa ser feita por lei que será
enviada para a Assembleia Legislativa.
“As receitas arrecadadas atualmente com as impressões mal
cobrem os gastos de manutenção do parque gráfico”, explica
o presidente do Conselho de

Administração da autarquia, Diego Nogueira. “Sem contar os
custos com a folha de funcionários, as despesas com o parque
gráfico no ano passado chegaram a R$ 4,2 milhões. Somente
dois contratos para a manutenção dos maquinários, vigentes
até outubro deste ano, vão custar R$ 1,2 milhão”, diz.
O projeto de lei do Executivo que trata da extinção da autarquia prevê que parte dos cargos em comissão também sejam
extintos. Os funcionários do
Quadro Próprio serão realocados em outras setores do Esta-

do, de acordo com a definição
da Secretaria de Estado da Administração e Previdência. Os
demais cargos devem ser absorvidos pela Casa Civil, para continuar o trabalho relacionado às
publicações oficiais.
A Imprensa Oficial é responsável hoje pelo Diário Oficial do
Estado, Diário Oficial de Comércio, Indústria e Serviços,
Diário Oficial da Assembleia e
pelo Suplemento de Concursos
Públicos. Todos são publicados
pelo meio eletrônico e disponíveis no site do órgão:
www.dioe.pr.gov.br. (AENPR)

Governo convoca médicos peritos
para atendimento no INSS
O governo federal publicou
na sexta-feira (18) um edital que
oficializa a convocação dos peritos médicos federais e supervisores médico-periciais para retorno ao atendimento presencial
em 150 agências da Previdência
Social em todo o país. A medida
foi publica em edição extra do
Diário Oficial da União e é assinada pelo secretário especial de
Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, e pelo secretário da Previdência, Narlon Nogueira.
"A presente convocação não
se aplica aos servidores enquadrados nas hipóteses específicas
de trabalho remoto e demais situações de afastamento do trabalho, conforme normas em vigor. À medida que novas agências da Previdência Social forem

inspecionadas e consideradas
adequadas para a prestação do
atendimento presencial pela perícia médica federal, novos editais de convocação serão publicados com a atualização da relação", diz o edital de convocação.
O secretário Bruno Bianco assegurou que o serviço de perícia
médica será retomado a partir da
próxima segunda-feira (21).
Agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
foram reabertas para atendimento presencial na última segundafeira (14). Entretanto, os médicos peritos decidiram não retomar as atividades por considerar
que não havia segurança para o
trabalho devido à pandemia de
covid-19 e todas as perícias médicas agendadas foram suspensas

até a adequação das agências.
Na quinta-feira, (17), o INSS
informou que, após inspeções realizadas durante a semana, foi
concluído que das 169 agências
que possuem serviço de perícia
médica, 111 já estão aptas a atender o público. Segundo o órgão,
o agendamento estará disponível
em breve pelo portal Meu INSS
ou pelo telefone 153.
Ainda segundo o INSS, foi
verificado que as agências e salas de perícia cumprem os protocolos sanitários estabelecidos
pelo Ministério da Saúde, a fim
de garantir a segurança de servidores e cidadãos com relação à
pandemia da Covid-19.
Em nota, a Associação Nacional dos Médicos Peritos da
Previdência Social (ANMP)

afirmou o governo "rompeu o
diálogo" com a categoria e que
irá refazer, por conta própria, as
vistorias nas agências da Previdência Social que foram consideradas aptas pelo INSS.
"Devido ao impasse causado
pela ruptura de diálogo da Secretaria de Previdência com a Perícia Médica Federal, foi necessário tomar esta atitude visto que
a população estava sendo prejudicada pela irresponsabilidade e falta
de governança do Ministério da
Economia, que está colocando em
risco a vida de milhares de pessoas", criticou a entidade. "Medidas
de força do governo para obrigar
o servidor a arriscar sua saúde e
sua vida a trabalhar em agências
inadequadas serão combatidas no
mesmo patamar", acrescentou.

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 19, 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2020
ETOILE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A

CNPJ/MF: 09.428.473/0001-69
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2018 (Em Reais)
Balanço Patrimonial
31/12/2018 Obrigações com Terceiros
Ativo/Ativo circulante
39.730.831 Emprestimo a Pagar
Caixa e equivalentes de caixa
20 Passivo Não Circulante
Clientes
885.364 Emprestimo a Pagar
Outros Creditos
1.074.825 Debentures
Contas Correntes
177.014 Caução de Alugueis
Imoveis para Venda
35.185.482 Provisão para Contingecia
Despesas a Apropriar
2.408.125 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
Ativo não circulante
40.193.736 Patrimônio líquido
Realizável a longo prazo: Outros Creditos
342.905 Capital social
Investimentos Societarios
39.850.831 Outras Reservas
Total do ativo
79.924.567 Resultados Acumulados
Passivo e Patrimônio Líquido/Passivo Circulante 16.808.663 Ajustes de resultados anteriores
Obrigações trabalhistas e tributárias
117.814 Resultado Periodo
Partes Relacionadas
12.666.134 Total do passivo e patrimônio líquido
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93.439
3.931.276
23.141.089
24.126
7.643.392
333.461
84.617
15.055.493
39.974.815
7.207.522
1.123.206
13.758.890
790.792
17.094.405
79.924.567

Jornal O DIA SP
Demonstrações do resultado
Receitas/(despesas) operacionais
Receita bruta
(-) Dedução
Administrativas, comerciais e gerais
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Equivalencia Patrimonial
Lucro na Alienação de Imobilizado
Ganho Venda Ações
Outras receitas operacionais
Impostos Fedrais - IRPJ/CSLL
Lucro do exercício
Roberto de Abreu Pereira
Diretor
Dilson Servidone
Contador CRC 1SP127800/O-0

31/12/2018
17.480.704
3.290.837
(136.560)
(1.422.514)
(327.681)
533
15.816.355
90.291
13.386
156.057
(386.299)
17.094.405
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Agrostahl S.A. Indústria e Comércio - CNPJ/MF 45.493.772/0001-40
Assembleia Geral Ordinária - Anúncio
A Diretoria da Agrostahl S.A. Indústria e Comércio anuncia que as Demonstrações Financeiras do ano de 2019 e eventual relatório
da Administração se encontram à disposição dos acionistas na sede da empresa localizada na Rodovia Raposo Tavares - km 67.

Adri Comércio de Pescados Ltda - EPP - CNPJ nº 13.189.645/0001-66
Edital de Convocação Reunião de Sócios
Ficam convocados os sócios da Adri Comércio de Pescados Ltda - EPP. (“Adri Pescados “ ou “Sociedade”), CNPJ nº
13.189.645/0001-66 a reunirem-se em Reunião de Sócios, a realizar-se, em 1ª convocação com a presença de titulares de
no mínimo três quartos do capital social, no dia 01/10/2020, às 10h00min e, em 2ª convocação, com qualquer número de
titulares do capital social, no dia 01/10/2020, às 10h30 min., na sede social da Adri Pescados na Rua Dr. Câmara Leal, nº
62, Vila Jaguará, São Paulo/SP, para apreciar e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (1) Aprovar Contas da Empresa;
(2) Alterar a Gerência e Administração da Sociedade e a consequente consolidação do Contrato Social da Sociedade.
Casa de Saúde Santa Rita S/A

SOLID ROCK PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ 28.438.873/0001-08 - NIRE nº 35.300.507.533 - Ata de Assembleia Geral
Ordinária realizada aos 31 de julho de 2020 - Data, Hora e Local: 31 de julho de 2020, às 12h, na sede da Companhia, na
Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1460, 3º andar, sala 35, São Paulo- SP, CEP 04548-005; Presença: acionista representando a
totalidade do capital social, conforme assinatura lançada no livro próprio, dispensada, em consequência, a publicação de editais
de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76, bem assim dos anúncios previstos no artigo 133 da
mesma lei; Mesa: Presidente Fabio Torres Maluf, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº
36.000.001-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 230.953.128-65, residente e domiciliado na Rua Camargo Cabral, nº 30, apartamento 191, Itaim Bibi, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01453-090; Secretário Fernando Torres Maluf, brasileiro, solteiro,
empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 36.000.002-2 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 230.953.108-11,
residente e domiciliado na Rua Camargo Cabral, nº 30, apartamento 191, Itaim Bibi, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP
01453-090. Ordem do Dia: (a) exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações fina

CNPJ/MF nº 60.882.289/0001-41 – Assembleia Geral Ordinária – Edital de Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGO, a ser realizada no dia 08/10/2020, às 14:00 hs., excepcionalmente, em virtude da pandemia COVID-19, na Rua Padre João Manuel, 923, 8º andar, Cerqueira César, São Paulo-SP,
já que o Anfiteatro da Casa de Saúde Santa Rita S/A localiza-se em ambiente hospitalar, conforme autoriza o Artigo 124,
§ 2º da Lei das S.A., a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Exame, discussão e aprovação do Balanço
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019; 2. Destinação
do resultado do exercício; 3. Eleição dos membros da Diretoria; 4. Fixação da remuneração dos membros da Diretoria. O
procurador de acionista deverá estar munido de instrumento de mandato, nos termos legais, bem como da cópia autenticada
da Ata de Eleição da Diretoria da pessoa jurídica acionista, devidamente arquivada na JUCESP, e o Espólio de acionista
deverá apresentar a certidão de nomeação de seu inventariante atualizada. Novamente, excepcionalmente, em virtude da
pandemia COVID-19, somente poderá ingressar no recinto da Assembleia um representante por cada ação ordinária da
sociedade. São Paulo, 15/09/2020. Dr. Carlos Eduardo Lichtenberger – Diretor Presidente.
(18, 19 e 22/09/2020)

ISEC SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
DA 5ª e 6ª SÉRIES DA 2ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 5ª e 6ª Séries da 2ª Emissão da ISEC
Securitizadora S.A. (“Emissora”), GDC Partners Serviços Fiduciários Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária dos Titulares de CRI (“AGT”), a ser realizada, em segunda convocação, em 08 de outubro de 2020,
às 10:00 horas, de forma remota e eletrônica através da plataforma uniﬁcada de comunicação Microsoft Teams, de
conexão via internet, a ser enviado o link para conexão gerado pela Emissora, com no mínimo 2 (duas) horas de
antecedência ao início da AGT, conforme prerrogativa da Instrução Normativa CVM nº 625 de 14 de maio de 2020
(“IN CVM nº 625”), a ﬁm de, nos termos dos itens 16.1 e 16.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da
5ª e 6ª Séries da 2ª Emissão da Emissora (“Termo de Securitização”), discutir e/ou deliberar sobre a seguinte Ordem
do Dia: 1. Aprovação da retenção de valor necessário para o pagamento das Despesas do Patrimônio Separado nos
termos da cláusula 11.1 do Termo de Securitização, bem como o valor necessário para cobrir eventuais contingências
com as ações judiciais em curso de responsabilidade do patrimônio separado; 2. Aprovado o item ‘1’ acima, e
descontado o valor da retenção supramencionada, deliberar sobre a amortização extraordinária dos CRI; 3. Avaliar e
aprovar, se for caso, as Propostas apresentadas para aquisição de unidades garantidas para o CRI; 4. Autorizar o
Agente Fiduciário para, em conjunto com a Emissora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos
que se façam necessários para implementar o deliberado no item acima. Quórum de instalação em segunda
convocação: qualquer número dos CRI em circulação. Quórum de deliberação, caso instalada a assembleia: maioria
simples dos Titulares dos CRI presentes. Reforçamos que o link para a participação da conferência será
enviado apenas aos titulares que se cadastrarem prévia e diretamente com o Agente Fiduciário e
com a Emissora, mediante o envio de documentos de representação (contrato/estatuto social, atas de eleição,
procurações, documentos de identiﬁcação - RG e CPF - dos signatários), em até 02 (dois) dias úteis antecedentes à
realização da assembleia geral, ora convocada, para os e-mails: gdc@gdcdtvm.com.br e gestão@isecbrasil.com.br e
jurídico@isecbrasil.com.br e no dia da realização a via original dos mesmos. Os titulares dos CRI poderão se fazer
representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de cópia de
documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a veriﬁcação dos
poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ISEC SECURITIZADORA S.A
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0032263-81.2020.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Inah de Lemos e Silva Machado, na forma da Lei, etc.
Faz Saber a Elisabete Martins de Jesus CPF: 088.827.928-03 e Marcos Roberto de Jesus CPF: 103.245.168-86, que
Instituição de Ensino Colégio Amorim Ltda CNPJ: 03.877.256/0001-70 ajuizou Ação Monitória, sendo julgada procedente
e condenando-os ao pagamento da quantia de R$ 17.746,74 (Julho/2020), ora em fase de Cumprimento de Sentença.
Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, paguem o débito atualizado ou apresentem bens a penhora, sob pena de ser acrescido de multa de 10% e
honorários sucumbencias de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão penhorados bens para garantia da
execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer impugnação. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da
Lei. São Paulo, 27/08/2020 NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de setembro de 2020.

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO
Nº 1013406-55.2020.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões,
do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Evandro Takeshi Kato, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração de
Regime de Bens movida por Newton Rossetti Conceição e Silvana Sahez Rossetti Conceição,
por meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento.
O presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC. Será o presente edital,
SRUH[WUDWRD¿[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL

B 18 e 19/09
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1049592-63.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) LELIMA SHOW BAR LTDA, CNPJ 16.643.133/0001-16, que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de José Arnaldo Mellone Junior,alegando em síntese ser credor da executada
em razão de contrato de locação. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 (três) dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, pague a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no
patamar de dez por cento. Não sendo apresentados embargos no prazo legal, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de junho de 2020.
[18,21]
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0057762-17.2013.8.26.0002. Edital de Intimação
- Prazo de 20 dias. Processo 0057762-17.2013.8.26.0002. O Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, Juiz de
Direito da 5ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro /SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a
Reginaldo Machado de Andrade CPF: 182.771.568-55, que Mosteiro de São Bento de São Paulo CNPJ:
61.018.750/0007-70 ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial,objetivando o recebimento de R$
2.309,40 (Agosto/2013). Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação da penhora por
edital do bloqueio realizado sobre a quantia de R$ 568,46 (fls. 244) e R$ 1.328,57 (fls. 365/366) pelo
sistema BACENJUD, em conta de sua titularidade, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, ofereça impugnação, sob pena de levantamento. Será o presente edital, afixado e publicado na
forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de agosto de 2020.
Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo: nº 0148831-69.2009.8.26.0100. A Dra. Lúcia Caninéo Campanhã, Juíza
de Direito da 6ª V ara Cível da Capital - SP. FAZ SABER a CLEONICE TEREZINHA DE SOUZA MACHADO, CPF
000.211.411-93 que FABIO SOBRAL RODRIGUES, ajuizou-lhe ação Monitória objetivando o recebimento de R$
6.234,01 (maio de 2009), referente ao cheque nº 002156, emitido em 20/01/2007, com valor nominal de R$ 4300,00.
Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi deferida sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, OFEREÇA EMBARGOS MONITÓRIOS ou PAGUE a
importância supra, mais honorários advocatícios no importe de 5% do valor da causa, ficando ciente, outrossim, de que
neste último caso ficará isenta de custas processuais e de que, na hipótese de não oferecimento de embargos, constituirse-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2°, do CPC), quando então terá incidência o disposto no art. 523
do CPC. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS, São Paulo, 14 de Outubro de 2019.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 1006551-37.2018.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Henrique
Falcone Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SILVANO DO NASCIMENTO LEITE, Brasileiro, Casado,
RG 18708813-5, CPF 087.949.458-10, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Colegio
Amorim Eireli Me, objetivando o recebimento de R$ 2.415,18 (Abril/2018), representada pelo cheque nº
000229, Banco Banespa (Atual Santander), Agência 0296, Conta Corrente nº 01.08940-9, emitido pelo
requerido. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação
proposta, e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo supra, efetue o pagamento
da quantia especificada na inicial devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do
artigo 701 do C.P.C.. ADVERTÊNCIAS: 1 - O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir
o mandado no prazo. 2- Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de setembro de 2020.

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 DIAS. O Doutor MIGUEL FERRARI JUNIOR, Juiz de Direito da
43ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, FAZ SABER que EVENMORE JARDINS CONSULTORIA
DE IMÓVEIS LTDA, propôs em face de CESAR AUGUSTO LEITE DE SOUSA, a ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL, n° 1034909-52.2017.8.26.0100, com valor da causa de R$ 21.355,50 (vinte e um mil,
trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos). Não sendo possível localizar CESAR AUGUSTO
LEITE DE SOUSA, inscrito no CPF/MF sob nº. 091.304.778-32, pois o mesmo se encontra em lugar incerto
e não sabido, e não sendo possível citá-lo pessoalmente, se faz a citação pelo presente EDITAL DE CITAÇÃO,
na forma dos artigos 256 e 257 do CPC, para, no prazo de 3 dias, a contar do prazo de publicação, efetuar
o pagamento da dívida (R$ 21.355,50), devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento. Foram
fixados os honorários advocatícios a serem pagos pelo executado em 10% sobre o valor da execução,
reduzindo-se pela metade, em caso de integral pagamento no prazo. Independentemente de penhora,
depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 15 dias. Decorridos os
prazos supra sem manifestação, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 26 de março de 2020.
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CNPJ/ME: 30.621.680/0001-21 - NIRE: 35.300.517.288
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Aos 18/09/2020, às 9h, na sede da Companhia. Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada. Mesa: Presidente:
Sr. Wilson Bassani Neto; Secretário: Sr. Gilberto Luis Peixoto dos Santos Filho. Ordem do Dia e Deliberações:
Deliberou o quanto segue: 1. Aprovar a lavratura da ata desta assembleia na forma de sumário dos fatos ocorridos
contendo transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme dispõe o artigo 130, § 1º, da Lei das S.A.
2. Aprovar a reforma do artigo 5º do estatuto social da Companhia para reduzir a cifra do capital social, considerando
excessivo em relação ao objeto da Companhia, com redução à importância das efetivas entradas, dos atuais R$
265.000.500,00 para R$ 500,00, uma redução, portanto, no montante de R$ 265.000.000,00, com o cancelamento
de 265.000.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, nos termos dos
artigos 173 e 174 da Lei das S.A., sem a restituição do montante acima indicado ao Acionista, uma vez que o capital
social objeto da redução não se encontra integralizado, o qual passará a vigorar com a seguinte nova redação:
“Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 500,00, representado por
500 ações, sendo todas ordinárias nominativas e sem valor nominal. § 1º - Cada ação ordinária dá direito a um voto
nas deliberações das Assembleias Gerais. § 2º - A Companhia não poderá emitir partes beneficiárias”. 2.1. Nos
termos do artigo 174, § 1º, da Lei das S.A., durante o prazo de 60 dias contados da data de publicação da presente
ata, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data de publicação poderão se opor
à redução do capital social da Companhia ora deliberada. 2.2. A redução do capital social da Companhia ora
deliberada somente se tornará efetiva findo o prazo previsto no artigo 174 da Lei das S.A., quando a presente ata será
levada a registro perante a JUCESP, observado o disposto no artigo 174, § 2.º da Lei das S.A. 2.3. Consignar que,
atualmente, não existem debêntures emitidas pela Companhia em circulação, de modo que não será necessária a
aprovação de debenturistas prevista no artigo 174, §3º da Lei das S.A. 2.4. Consignar que, uma vez efetivada a
redução do capital social excessivo aprovada no item 6.2 acima, com redução à importância das efetivas entradas, o
capital social passará a ser de R$ 500,00, dividido em 500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 3.
Autorizar os administradores da Companhia a tomarem todas as medidas, praticarem todos os atos e assinarem
todos os documentos que se façam necessários à efetiva implementação das deliberações ora aprovadas.
Encerramento: Formalidades legais. Extrato da ata. São Paulo, 18/09/2020. Mesa: Wilson Bassani Neto Presidente; Gilberto Luis Peixoto dos Santos Filho - Secretário. Acionista: Pátria Infraestrutura IV - Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia (p. Pátria Infraestrutura Gestão de Recursos Ltda.).
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EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0052150-72.2011.8.26.0001 O(A) MM. Juiz
(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). CINTHIA ELIAS
DEALMEIDA, na forma da Lei, etc. Faz saber à ROSEMEIRE GONCALVES, inscrita no CPF nº 083.572.16803; NORMAALVARES CORREA DE SA, inscrita no CPF nº 837.573.338-53 e EDVALDO CORREADE SA,
inscrito no CPF nº 279.238.359-34, que BANCO DO BRASIL S/A ajuizou Ação de Execução de Título
Extrajudicial, objetivando o recebimento da quantia de R$ 135.030,22 (Cento e trinta e cinco mil e trinta reais
e vinte e dois centavos), atualizado até 31/01/2012, referente a contrato bancário. Estando os executados em
local ignorado, foi expedido o presente edital, para que efetue o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três)
dias, a fluir após os 20 (vinte) dias supra, caso em que os honorários serão reduzidos pela metade; sem
pagamento, proceda-se a imediata penhora e avaliação de bens; com ou sem penhora; intime-se do prazo
legal de 15 (quinze) dias para oposição de embargos, no mesmo prazo reconhecendo seu débito, o devedor
poderá depositar 30% do montante do principal e acessórios e requerer o pagamento do restante em 06
parcelas mensais com juros e correção monetária. Decorrido o prazo para oferecimento de resposta, será
nomeado curador especial ao réu (art. 257, IV, CPC).Ficam intimados por este, do arresto do valor de R$
195,33,na conta da executada NORMA ÁLVARES CORREA DE SA. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL - Por determinação do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Família e Sucessões
do Foro Central Cível – Praça João Mendes S/Nº, São Paulo – SP, Dr. Leonardo Aigner
Ribeiro, publica-se o presente Edital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE INTERDIÇÃO de José Rezende Pereira Neto,
requerida por Marcelo Uchôa de Rezende, Marcia Uchôa de Rezende e Teresinha
Uchôa de Rezende, processo n. 1017270-50.2019.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da
4ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central Cível – Praça João Mendes, s/n, São
Paulo – SP, Dr. Leonardo Aigner Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em
04/08/2020, foi decretada a INTERDIÇÃO de JOSÉ REZENDE PEREIRA NETO,
portador do RG nº 1.687.383, e declarada a incapacidade relativa de exercer pessoalmente
os atos da vida civil, sendo nomeado como CURADOR, em caráter DEFINITIVO, o
Sr. Marcelo Uchôa de Rezende, portador do RG nº 7.313.617-7. O presente edital será
publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de agosto de 2020.
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Santista Work Solution S.A.
CNPJ nº 61.520.607/0001-97 - NIRE 35.300.012.071 - (em transformação)
Ata de Assembleia Geral de Transformação de Sociedade por Ações em Sociedade Empresária Limitada, Realizada em 07/05/2020
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 07/05/2020, às 10hs, na sede social da Santista Work Solution S.A., localizada na Cidade de São Paulo/SP,
na Rua Hungria, 1.240, 6º andar, conjuntos 61/62, CEP 01455-000 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Em decorrência da presença da
única acionista da Companhia, representando a totalidade do capital social, fica dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei
6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Os trabalhos foram
presididos pelo Sr. Gilberto Mestriner Stocche e secretariados pelo Sr. Paulo Henrique Signori Pinese. 4. Ordem do Dia: A única acionista delibera a
respeito dos seguintes assuntos: (i) a conversão de todas as ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal da Companhia em ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (ii) a transformação do tipo jurídico da Companhia de sociedade por ações para sociedade empresária
limitada, com a alteração da denominação e da forma de representação do capital social da Companhia; (iii) a alteração do objeto social da
Companhia; (iv) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia; (v) a aprovação do contrato social, na forma do Anexo I à presente ata; e (vi) a
autorização para que a administração da Companhia pratique todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as deliberações a serem tomadas
nesta Assembleia Geral de Transformação, uma vez aprovadas. 5. Deliberações: Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram
aprovadas por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, conforme abaixo: 5.1. Conversão de ações preferenciais em ações ordinárias: 5.1.1. O capital
social subscrito e integralizado da Companhia é de R$985.368.484,57, representado por 117.656.344.054 ações, sendo 40.298.462.599 ações
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal (“Ações Ordinárias”) e 77.357.881.455 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor
nominal (“Ações Preferenciais”). 5.1.2. Tendo em vista o melhor interesse da Companhia, aprovar a conversão de todas as Ações Preferenciais em
Ações Ordinárias, à razão de 1 Ação Preferencial em 1 Ação Ordinária, de modo que a única acionista, GSL Holdings S.A. de C.V., sociedade constituída
e existente de acordo com as leis do México, com sede na Cidade de Torreon, Estado de Coahuila, na Rua Independencia, nº 3545, L. 11, Col. Residencial
El Fresno, 27018 (“GSL Holdings”), passa a ser titular de 117.656.344.054 Ações Ordinárias representativas de 100% do capital social da Companhia.
5.2. Alteração do tipo jurídico, da denominação e da representação do capital social: 5.2.1. Aprovar a transformação do tipo jurídico da Companhia,
de sociedade por ações para sociedade empresária limitada unipessoal, na forma dos artigos 220 a 222 da Lei das S.A. e do artigo 1.052, §1º da Lei
10.406/02, conforme alterada (“Código Civil”), para melhor atender aos propósitos e necessidades da Companhia. 5.2.2. Em decorrência da
deliberação tomada no item 5.2.1 acima, aprovar a alteração da denominação social da Companhia, que passará de “Santista Work Solution S.A.”
para “Santista Têxtil Ltda.”, e será regida pelas disposições do Código Civil, em especial pelo Capítulo IV do Subtítulo II do Livro II “Do Direito de
Empresa”, e, em suas omissões, pela Lei das S.A. (“Sociedade”). 5.2.3. Tendo em vista as deliberações tomadas nos itens 5.1.2 e 5.2.1 acima,
aprovar a conversão da totalidade das 117.656.344.054 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, em
98.536.848.457 quotas, com valor nominal de R$0,01 cada uma, as quais são, neste ato, integralmente subscritas pela única acionista, GSL Holdings.
Assim, o capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, no valor de R$985.368.484,57, passará a
ser dividido em 98.536.848.457 quotas, com valor nominal de R$0,01 cada uma, todas detidas pela GSL Holdings. 5.2.3.1. A GSL Holdings, única
acionista da Companhia, passará à qualidade de única quotista da Sociedade, na forma do artigo 1.052, §1º do Código Civil. 5.3. Alteração do Objeto
Social: 5.3.1. A sócia decide alterar o objeto da Sociedade, para excluir as atividades de “exportação de produtos animais e minerais” e
“industrialização e comercialização de produtos alimentícios e derivados, materiais de construção, produtos plásticos, embalagens de plástico e de
papel e indústria gráfica, bem como a exploração e aproveitamento de jazidas minerais no território nacional”. 5.3.2. Ato contínuo, a sócia decide
incluir as atividades de“produção e comercialização de máscaras de tecido”,“importação de máscaras de proteção pessoal e profissional para
revenda, em nome próprio ou como representante comercial, no Brasil” e “prestação e exploração de serviços de intermediação relacionados a
atividades de vendas online (e-commerce)”. 5.3.3. Em razão das deliberações aprovadas nos itens 5.3.1 e 5.3.2 acima, a Cláusula 4ª do Contrato
Social passará a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula 4ª. A Sociedade tem por objeto social a exploração de indústria e comércio de fiação e
tecelagem, as atividades de confecção, lavanderia, tinturaria e acabamento de produtos têxteis; industrialização e/ou comercialização de
equipamentos de proteção individual; produção e comercialização de máscaras de tecido; importação de máscaras de proteção pessoal e profissional
para revenda, em nome próprio ou como representante comercial, no Brasil; prestação e exploração de serviços de intermediação relacionados a
atividades de vendas online (e-commerce); exportação de produtos agrícolas, industrializados ou considerados em seu estado natural; importação
e exportação de bens direta ou indiretamente relacionados com os seus ramos de atividade, participação em outras empresas, tendo em vista a
realização de seu objeto social.” 5.4. Eleição dosDiretores da Sociedade: 5.4.1. A administração da Sociedade será exercida por no mínimo 2 e no
máximo 7 pessoas físicas, que atuarão sob a denominação de Diretores, sendo uma delas o Diretor Presidente e as demais Diretores de Negócios.
Desse modo, a única quotista decide eleger as seguintes pessoas como Diretores da Sociedade, para um mandato a se iniciar na presente data e a
ser exercido por prazo indeterminado, até sua renúncia ou destituição: (a) o Sr. Gilberto Mestriner Stocche, brasileiro, casado, administrador de
empresas, portador da Cédula de Identidade RG 12.851.719-0 (SSP/SP), inscrito no CPF 089.203.148-45, que atuará como Diretor-Presidente; (b)
o Sr. Luiz Carlos Sagula, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG 11.326.696-0 (SSP/SP), inscrito no CPF
050.042.668-67, que atuará como Diretor de Negócios; (c) o Sr. Newton da Silva Coelho Junior, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da
Cédula de Identidade RG 11.401.309-3 (SSP/SP), inscrito no CPF 061.686.098-65, que atuará como Diretor de Negócios; e (d) o Sr. Vanei Moura,
brasileiro, casado, tecnólogo têxtil, portador da Cédula de Identidade 17.197.290-9 (SSP/SP), inscrito no CPF 115.612.598-70, todos eles com
endereço comercial na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Hungria, 1240, 6º andar, conjuntos 61/62, Jardim Europa, CEP 01455-000, que atuará como
Diretor de Negócios. 5.4.2. Os Diretores, ora eleitos, tomam posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, os quais
ficarão arquivados na sede da Sociedade, e declaram, por meio da assinatura da presente, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer
a administração da Sociedade, seja por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,
ou a propriedade. 5.5. Aprovação do contrato social e autorização para a prática de atos. 5.5.1. Em consequência das deliberações tomadas acima,
aprovar o contrato social da Sociedade, o qual integra a presente ata na forma do seu Anexo I. 5.5.2. Autorizar a administração da Sociedade a praticar
todos os atos necessários e/ou aplicáveis para a fiel implementação das deliberações tomadas na presente assembleia. 6. Encerramento: Nada
mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em forma de sumário dos fatos
ocorridos, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das S.A., que, lida, conferida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo/SP, 07/05/2020.
Mesa: Gilberto Mestriner Stocche - Presidente, Paulo Henrique Signori Pinese - Secretário. Única Acionista / Quotista: GSL HOLDINGS S.A. DE
C.V., p.p. Paulo Henrique Signori Pinese. Diretores Eleitos: Gilberto Mestriner Stocche, Luiz Carlos Sagula, Newton da Silva Coelho Junior, Vanei Moura.
Visto do Advogado: Paulo Henrique Signori Pinese - OAB/SP nº 309.364. JUCESP/NIRE nº 3523213739-0 e JUCESP nº 282.289/20-3 em 30/07/2020.
Gisele Simiema Ceschin - Secretária Geral. Anexo I à Ata de Assembleia Geral de Transformação de Sociedade por Ações em Sociedade Empresária
Limitada, realizada em 07/05/2020. Contrato Social da Santista Têxtil Ltda. - Capítulo I. Denominação, Sede, Objeto e Prazo de Duração: Cláusula
1ª. A sociedade empresária limitada girará sob a denominação social de Santista Têxtil Ltda. (“Sociedade”), sendo regida por este Contrato Social,
pelas disposições legais aplicáveis às sociedades empresárias limitadas previstas na Lei 10.406/02, conforme alterada (“Código Civil”) e,
supletivamente, pela Lei 6.404/76, conforme alterada (Lei das S.A.). Cláusula 2ª. A Sociedade tem sede na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Hungria,
1240, 6º andar, conjuntos 61/62, Jardim Europa, CEP 01455-000, podendo abrir, alterar e extinguir filiais, agências ou representações em qualquer
localidade do território nacional e no exterior, mediante deliberação tomada em Reunião de Sócios. Cláusula 3ª. A Sociedade tem prazo indeterminado
de duração. Cláusula 4ª. A Sociedade tem por objeto social a exploração de indústria e comércio de fiação e tecelagem, as atividades de confecção,
lavanderia, tinturaria e acabamento de produtos têxteis; industrialização e/ou comercialização de equipamentos de proteção individual; produção e
comercialização de máscaras de tecido; importação de máscaras de proteção pessoal e profissional para revenda, em nome próprio ou como
representante comercial, no Brasil; prestação e exploração de serviços de intermediação relacionados a atividades de vendas online (e-commerce);
exportação de produtos agrícolas, industrializados ou considerados em seu estado natural; importação e exportação de bens direta ou indiretamente
relacionados com os seus ramos de atividade, participação em outras empresas, tendo em vista a realização de seu objeto social. Capítulo II. Capital
Social: Cláusula 5ª. O capital social subscrito e integralizado,em moeda corrente nacional, é de R$985.368.484,57, dividido em 98.536.848.457
quotas, com valor nominal de R$0,01 cada uma, totalmente detidas pela única sócia GSL Holdings S.A. de C.V., sociedade constituída e existente de
acordo com as leis do México, com sede na Cidade de Torreon, Estado de Coahuila, na Rua Independencia, nº 3545, L. 11, Col. Residencial El Fresno,
27018. §1º. A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas. §2º. Cada quota confere à sócia o direito a 1 voto nas deliberações sociais.
§3º. As quotas são indivisíveis, sendo que a Sociedade somente reconhecerá um possuidor para cada quota. Capítulo III. Administração e
Representação: Cláusula 6ª. A Sociedade será administrada por no mínimo 2 e no máximo 7 pessoas físicas, designadas pela única sócia no próprio
Contrato Social ou em ato separado, por prazo indeterminado, até sua renúncia ou destituição, que atuarão sob a denominação de Diretores, sendo
uma delas denominada Diretor-Presidente e as demais, Diretores de Negócios, cujas remunerações serão fixadas anualmente em reunião de sócios
e levadas à conta de despesas gerais. §1º. Os Diretores eleitos poderão ser destituídos, a qualquer tempo, mediante deliberação da única sócia. §2º.
Os Diretores ficam dispensados de prestar caução para o exercício de seus cargos. §3º. Os Diretores têm todos os poderes para praticar os atos
necessários à consecução do objeto social, exceto com relação aos assuntos cuja deliberação incumbe à única sócia, observadas as disposições
legais pertinentes e as deste Contrato Social. Cláusula 7ª. São nomeados como Diretores da Sociedade (a) o Sr. Gilberto Mestriner Stocche, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG 12.851.719-0 (SSP/SP), inscrito no CPF 089.203.148-45, que atuará como
Diretor Presidente; (b) o Sr. Luiz Carlos Sagula, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG 11.326.696-0 (SSP/
SP), inscrito no CPF 050.042.668-67, que atuará como Diretor de Negócios; (c) o Sr. Newton da Silva Coelho Junior, brasileiro, casado, engenheiro
mecânico, portador da Cédula de Identidade RG 11.401.309-3 (SSP/SP), inscrito no CPF 061.686.098-65, que atuará como Diretor de Negócios; e
(d) o Sr. Vanei Moura, brasileiro, casado, tecnólogo têxtil, portador da Cédula de Identidade 17.197.290-9 (SSP/SP), inscrito no CPF 115.612.598-70,
que atuará como Diretor de Negócios, todos eles com endereço comercial na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Hungria, nº 1240, 6º andar, conjuntos
61/62, Jardim Europa, CEP 01455-000. §1º. Os Diretores declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos para o exercício da atividade
empresária. Os Diretores, ainda, declaram, nos termos do Artigo 1.011, §1º, do Código Civil, não terem sido condenados a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a
propriedade. §2º. Além das atribuições normais que lhes são conferidas por lei e por este Contrato Social, compete especialmente: (a) ao DiretorPresidente: exercer a supervisão dos negócios sociais, sendo responsável pela coordenação e supervisão dos trabalhos dos Diretores e pelo
cumprimento das deliberações da única sócia; e (b) aos Diretores de Negócios: elaborar, dirigir, planejar, controlar e implementar a estratégia de suas
respectivas unidades de negócios. Cláusula 8ª. Como órgão executivo e de representação da Sociedade, caberá à Diretoria a representação da
Sociedade, em juízo ou fora dele, perante terceiros, bem como perante órgãos públicos federais, estaduais e municipais e autoridades, para dar efeito
a quaisquer tipos de negócios. A celebração de contratos e acordos, prestação de fianças e outros que impliquem em contrair obrigações, transigir e
renunciar direitos, bem como a prestação de garantias através de cessão fiduciária de recebíveis, perante instituições financeiras, competirá a: (a)
2 Diretores em conjunto; (b) 1 Diretor, em conjunto com um procurador constituído pela Sociedade; ou (c) de 2 procuradores em conjunto, devidamente
constituídos pela Sociedade, cujos poderes e prazos para exercê-los devem ser especificados no instrumento de mandato, ressalvado o disposto nos
§§ 1º e 2º abaixo. §1º. Para representar a Sociedade em Juízo, perante as Autoridades ou Repartições Públicas e Entidades da Administração Pública,
direta e indireta, poderá a Diretoria, representada por 2 Diretores, nomear procuradores, nos termos da lei, para agirem, em conjunto ou isoladamente,
em atos e operações que serão expressamente mencionados no respectivo instrumento de mandato. §2º. A constituição de procuradores será sempre
formalizada através de mandato expresso e escrito contendo as assinaturas conjuntas de 2 Diretores, e os instrumentos de procuração deverão ter
os seus poderes devidamente especificados e seus prazos de validade serão limitados a até 1 ano, exceto quanto aos mandatos judiciais, os quais
poderão ser por prazo indeterminado. §3º. Os seguintes atos somente poderão ser praticados, pelos Diretores, mediante a autorização expressa e
por escrito, por meio de carta registrada ou correspondência eletrônica (e-mail), com aviso de recebimento, do representante legal da única sócia da
Sociedade, Sr. José Juan Marcos González, mexicano, casado, empresário, com registro federal de contribuintes JUGJ831102UZ9, com endereço
comercial na Cidade de Torreon, Estado de Coahuila, na Rua Independencia, nº 3545, L. 11, Col. Residencial El Fresno, 27018 (“Representante da
Sócia”): (a) Aquisição, alienação ou qualquer outra forma de disposição ou oneração de ativos não operacionais da Sociedade em valores totais acima
de R$1.000.000,00; (b) Assunção de despesas de capital (CAPEX) que ultrapassem em R$3.000.000,00 o valor previsto no plano operacional (PO),
por contrato; (c) O início ou encerramento, pela Sociedade, de qualquer litígio, arbitragem ou processo similar que possam envolver obrigações à
Sociedade em valores totais superiores a R$15.000.000,00; (d) Criação de cargos de direção; e (e) Constituição, emissão, assunção, garantia ou
refinanciamento de qualquer operação financeira da Sociedade (ou qualquer alteração de qualquer prazo ou termo relevante de tal operação), em valor
total superior a R$20.000.000,00. Cláusula 9ª. É expressamente proibido aos Diretores emitir, a título de favor, fianças, avais ou endossos em relação
a quaisquer transações alheias às atividades normais da Companhia e à condução de seus negócios. §Único. Os Diretores da Sociedade deverão (i)
ser profissionais experientes que atendam às exigências de qualificação necessárias à ocupação e desempenho de seus respectivos cargos; e (ii)
envidar seus melhores esforços na busca de altos níveis de rentabilidade, eficiência, produtividade, segurança e competitividade na condução das
atividades da Sociedade e das sociedades nas quais a Sociedade detenha participação societária. Capítulo IV. Reuniões de Sócios: Cláusula 10.
As Reuniões de Sócios realizar-se-ão a qualquer tempo, sempre que a lei exigir ou caso seja no interesse da Sociedade, sendo dispensadas as
formalidades de convocação por escrito, em decorrência da existência de uma única sócia na Sociedade. §1º. As deliberações serão tomadas por
resolução da única sócia da Sociedade. §2º. Das reuniões serão lavradas atas, as quais serão arquivadas na sede social da Sociedade e, quando
exigido pela legislação aplicável, levadas a registro. §3º. A reunião torna-se dispensável quando a única sócia decidir, por escrito, sobre as matérias
que seriam objeto de deliberação da mesma. Cláusula 11. As reuniões de sócios serão presididas por qualquer Diretor da Sociedade e secretariadas
pela pessoa indicada pelo presidente da mesa. Cláusula 12. A única sócia poderá ser representada em quaisquer reuniões ou instrumentos de
alteração do Contrato Social da Sociedade por um dos Diretores ou por um advogado, desde que devidamente nomeado em competente instrumento
de procuração. Capítulo V. Exercício social e balanços: Cláusula 13. O exercício social inicia-se em 1º de janeiro e encerra-se em 31 de dezembro
de cada ano. Ao final de cada exercício social serão preparadas as demonstrações financeiras da Sociedade, de acordo com as determinações legais.
§1º. Do lucro apurado em cada exercício serão deduzidos, antes de qualquer outra destinação, a Provisão para o IR e os Prejuízos Acumulados.
§2º. O saldo que se verificar será distribuído à única sócia, ou destinado, no todo ou em parte, à formação de Reservas, de acordo com a deliberação
da única sócia. §3º. O prejuízo do exercício será, obrigatoriamente, absorvido pelas Reservas de Lucros. Eventuais prejuízos remanescentes terão o
tratamento deliberado pela única sócia. §4º. A Sociedade poderá levantar, semestralmente, trimestralmente ou em períodos menores, balanços
intercalares, para verificação dos resultados neles apurados, e com base nesses, distribuir lucros ou bonificações. Capítulo VI. Transformação e
Dissolução: Cláusula 14. A Sociedade, a qualquer tempo, por deliberação da única sócia, pode transformar-se em outro tipo societário. Cláusula
15. A Sociedade dissolver-se-á nas hipóteses previstas em lei, por deliberação da única sócia. Havendo a dissolução, a única sócia nomeará o
respectivo liquidante, observando-se, quanto à forma de liquidação, as disposições legais aplicáveis. Capítulo VII. Foro e Regência: Cláusula 16.
Fica eleito o foro da Cidade de São Paulo/SP, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato social, com a exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja. São Paulo/SP, 07/05/2020. Mesa: Gilberto Mestriner Stocche - Presidente, Paulo Henrique Signori Pinese Secretário. Visto do Advogado: Paulo Henrique Signori Pinese - OAB/SP nº 309.364.
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Fiat apresenta linha 2021
do Argo com novidades
A Fiat começou a distribuir a toda sua rede
de concessionárias a linha 2021 do Ar go. As
novidades implementadas no novo ano-modelo buscam manter sua boa trajetória comercial
ao atender as premissas do consumidor que
deseja um hatchback compacto por fora, mas
muito espaçoso por dentro, equipado e com
estilo primoroso, além de ótimo custo-benefício e com conforto a bordo.
O moderno e elogiado design do hatch
agora recebe o Logo Script e a Fiat Flag na
grade frontal, alinhada ao movimento de Rebranding da marca, que teve sua estreia na
Nova Strada. O Logo Script também estampa o centro da nova calota na versão de entrada e nas rodas de alumínio.
O Fiat Argo, que sempre teve como um
de seus pontos altos a qualidade de acabamento, levou também para seu interior a nova
identidade da marca. O Logo Script está no
centro do volante, no cluster e na tela de boasvindas da central multimídia UConnect 7", que
passou a ser equipamento de série desde a
versão Drive 1.0. Já a Fiat Flag está presente no revestimento do câmbio, deixando clara a italianidade da marca.
A gama do Fiat Ar go 2021 dispõe de uma
oferta completa de versões, que evoluíram
com novos kits de opcionais e nova lista de
itens de série, conforme a necessidade dos
clientes. A configuração Drive prima pelo
design, interior com alto nível de acabamento, tecnologia, qualidade e eficiência; a
Trekking garante ainda mais robustez, exclusividade e versatilidade; e a HGT entrega ainda mais esportividade. As versões estão alinhadas à escolha dos motores, justamente
onde reside outra força do modelo.
Os propulsores Firefly 1.0 e 1.3 entregam excelentes níveis de consumo de combustível, mesmo comparados às novas motorizações turbo dos concorrentes. Além disso,
oferecerem ao cliente o melhor torque. Ambos têm nota A no Programa Brasileiro de
Etiquetagem Veicular e também estão entre
os mais fortes do segmento. Com 3 cilindros
e 1.0 litro, Argo tem 77 cv e 10,9 kgmf de
torque com etanol. Quando 1.3, ele traz 4 cilindros, 109 cv e 14,2 kgmf de torque (etanol).
Se o assunto for desempenho, o Argo
pode contar com o E.torQ, um dos mais potentes entre seus concorrentes. Com 139 cv
a 5.750 rpm e torque máximo de 19,3 kgfm a
3.750 rpm (ambos com etanol), a versão HGT
pode levar o Ar go aos 192 km/h de velocida-

de máxima, com aceleração de zero a 100
km/h em apenas 9s2 segundos, os melhores
números do segmento.
Vale destacar também a série S-Design,
disponível para a versão Drive nas motorizações 1.0 e 1.3. Ela confere um acabamento
exclusivo que potencializa a esportividade
natural do veículo. No exterior há nova calota com pintura shadow (1.0) e rodas de liga
leve de 15 polegadas com a mesma pintura
(1.3). O retrovisor elétrico e o spoiler são pintados em preto, há faróis de neblina, friso lateral em dark chrome e badge S-Design, que
reforça a exclusividade da série.
O interior escurecido conta com ar-condicionado digital, controles de tração e estabilidade, Hill Holder, Logos FIAT escurecidas e Keyless Entry n’ Go (conveniência e
comodidade extras ao liberar o uso do telecomando para destravar as portas e ligar a
ignição; sensores de presença instalados nas
maçanetas dianteiras externas e na tampa do
porta malas, somados ao botão de ignição instalado no interior da cabine, fazem todo o trabalho ao simples toque dos dedos. Este conteúdo é mais uma exclusividade do Ar go em
seu segmento). Esse pacote democratiza o
acesso a elementos oferecidos normalmente
no mercado em versões topo de gama.
Confira como ficou a linha 2021 do hatch com principais itens de série, kits e preços:
Fiat Argo 1.0 – R$ 53.990
Versão de entrada para a família Argo
traz a alto nível na qualidade de acabamento
e oferece os principais conteúdos de série
esperados pelos clientes deste segmento,
como direção elétrica, ar-condicionado, vidros
elétricos dianteiros, alarme antifurto e travas
elétricas, chave canivete com telecomando
para abertura de portas, gancho universal para
fixação cadeira criança (Isofix) e volante com
regulagem de altura.
O modelo recebeu calotas com novo design e um pacote de opcionais com predisposição para som com antena, dois alto-falantes dianteiros e traseiros e dois tweeters, além
de limpador e desembaçador do vidro traseiro.
Fiat Argo Drive 1.0 – R$ 58.890
A versão acrescenta ao que já consta no
Argo 1.0 itens como banco do motorista com
regulagem de altura, desembaçador temporizado e limpador com intermitência do vidro
traseiro, além de maçanetas e retrovisores
na cor do veículo. A linha 2021 recebeu cen-

tral novas calotas e a central multimídia
UConnect de 7" com volante multifuncional
e entrada USB traseira.
Estão disponíveis como opcionais o pacote Plus (espelhos retrovisores elétricos, vidros traseiros elétricos e sensor de estacionamento traseiro), a série S-Design, que
acrescenta aos itens do Plus sensor de pressão dos pneus, e a pintura bicolor da carroceria para maior personalização do modelo.
Fiat Argo Drive 1.3 – R$ 61.990
Com motor FireFly 1.3 Flex, o modelo se
destaca pela performance e o reconhecido
baixo consumo de combustível. Além dos
equipamentos presentes na versão Drive 1.0,
o hatch apresenta faróis com LED Design e
sistema de monitoramento de pressão dos
pneus. Na linha 2021, a versão fica ainda mais
completa: além da central multimídia UConnect de 7" com volante multifuncional e entrada USB traseira, agregou itens de série
como retrovisores e vidros elétricos e sensor
de estacionamento traseiro.
A série S-Design também está disponível, assim como a pintura bicolor da carroceria.
Fiat Argo Trekking 1.3 – R$ 64.990
Renovando seu apelo aventureiro, o modelo 2021 do Argo Trekking apresenta novos
adesivos alusivos à versão no capô, na lateral inferior e na traseira. O veículo tem o
melhor comportamento dinâmico da categoria e conforto em piso de terra. Tem suspen-

Importados

Porsche Cayenne Coupé
E-Hybrid e Turbo no Brasil

A Porsche inicia as vendas de duas novas versões do Cayenne Coupé: E-Hybrid e
Turbo. O SUV com carroceria esportiva
passa a contar com uma linha ainda mais
ampla no mercado brasileiro, a preços iniciais de R$ 495 mil para o Cayenne E-Hybrid
Coupé e R$ 789 mil para o Cayenne Turbo

Coupé. As encomendas já podem ser feitas
através de um Porsche Center.
O Cayenne E-Hybrid Coupé tem potência de 462 cv, entregues pela combinação
do motor V6 de 3 litros e do motor elétrico
alimentado por bateria de 14,1 kWh. Operando exclusivamente no modo elétrico, o

Cayenne E-Hybrid Coupé permite autonomia de até 44 quilômetros, dependendo do
nível inicial de carga da bateria (ela pode
ser totalmente carregada em cerca de
oito horas em uma tomada convencional
ou em até três horas com o carregador
rápido opcional) e do modo de condução do motorista. Com os dois motore s
atuando em conjunto, o motorista pode acelerar de 0 a 100 km/h em 5 segundos e chegar a até 253 km/h.
Com a chegad a do Cayenne E-Hybrid
Coupé, a Porsche enfatiza seu compromisso com a propulsão híbrida, abrindo
caminho para uma maior oferta de veículos eletrificados. No Brasil, esta estratégia de será iniciada ainda neste semestre, com a chegada do Taycan, o primeiro esportivo de propulsão totalmente
elétr ica da Porsche.
No Cayenne Turbo Coupé, o motor a
combustão é um V8 de 4 litros com 550 cv.
Desde o lançamento do Cayenne, em 2002,
a versão Turbo é sinônimo de alto desempenho, elevado nível de conforto e muita capacidade off road. Na versão com carroceria Coupé, esses atributos se mantém inalterados com um visual externo ainda mais
esportivo. A aceleração de 0 a 100 km/h é
feita em 3,9 segundos e a velocidade máxima é de 286 km/h.

são elevada e o maior vão livre em relação
aos concorrentes (210 mm), sendo 40 mm
mais alta em relação à versão Drive 1.3. Ela
traz ainda pneus com banda de rodagem para
uso misto.
É o único do segmento com teto bicolor de
série. Traz ainda barras no teto pintadas em
preto, assim como os retrovisores e aerofólio.
Há também faróis com design em LED, moldura da caixa de rodas e do para-choque traseiro na parte inferior, logomarca da Fiat em
cromo escurecido na traseira e ponteira de escapamento trapezoidal com cor exclusiva.
Por dentro, conta com bancos com tecido escuro e costura laranja, textura quadriculada e o logotipo Trekking bordado.
Além disso, o logo Fiat do volante é escurecido, assim como a peça central do painel e a moldura do console central. As saídas de ar são cromadas.
Completa, a versão traz de série os itens
da Drive 1.3 e acrescenta controles de tração e estabilidade, além de Hill Holder. Como
pacotes opcionais, oferece o kit Plus (rodas
de liga leve 15" exclusivas e câmera de ré) e

o kit Full (Plus + Keyless Entry n’ Go e arcondicionado digital automático).
Fiat Argo Trekking 1.8 AT – R$
69.990
Com a boa sintonia entre o motor E.torQ
1.8 Flex de 4 cilindros e o câmbio automático
de 6 marcas, o Fiat Argo Trekking 1.8 AT
traz muita tecnologia e conforto com desenvoltura fora também do asfalto. Além de contar com os equipamentos de série da Trekking
1.3, como ESC, Hill Holder e controle de tração, a versão na linha 2021 vem com rodas
de liga leve de 15" com acabamento escurecido.
A versão oferece os pacotes Plus (câmera de ré, Keyless Entry n’ Go e ar-condicionado digital automático) e Full (Plus + rebatimento elétrico dos retrovisores, quadro de
instrumentos em TFT 7" colorido, bancos em
couro bipartido com apoia braço dianteiro,
sensores de chuva e crepuscular, além de
retrovisor interno eletrocrômico).
Fiat Argo HGT 1.8 AT – R$ 74.990
Com esportividade em cada detalhe, o
Fiat Ar go HGT 1.8 AT oferece exclusividade
e personalidade, tanto que na linha 2021 a
versão recebeu como equipamento de série
quadro de instrumento digital TFT de 7", volante em couro e apoia-braço dianteiro.
Se destacam em seu design externo as
novas rodas esportivas de 17" pintadas de
preto, aerofólio traseiro e capa dos retrovisores com pintura exclusiva na cor cinza, escapamento traseiro esportivo, grade inferior dianteira com aplique na cor vermelha, parachoque traseiro com moldura inferior exclusiva, suspensão com calibração esportiva,
faróis de neblina e moldura nas caixas de
roda.
Como opcionais, conta com os kits Full
(Keyless Entry n’ Go, retrovisores externos
com rebatimento elétrico, ar-condicionado
digital, câmera de ré, sensor de chuva crepuscular, retrovisor interno eletrocrômico,
sobretapetes, piloto automático e câmbio tipo
borboleta com trocas de marchas atrás do
volante); bancos em couro; side bags dianteiros; e pintura bicolor.

Chevrolet prepara
Tracker 1.0 Turbo nas
versões LTZ e Premier

A grande aceitação pelo motor 1.0 Turbo e o aumento da procura por configurações mais sofisticadas do SUV Tracker, motivaram a Chevrolet a ampliar a oferta de duas
novas versões, que estreiam a partir de outubro
Além da versão de entrada e da LT já
existentes, o Tracker 1.0 Turbo também será
comercializado nas opções de acabamento
LTZ e Premier, mais sofisticadas.
Com estas duas novas opções de acabamento, LTZ e Premier, o modelo 1.0 Turbo
passa a oferecer itens até então exclusivos
do modelo 1.2 Turbo, como sensor de ponto
cego, alerta de colisão com assistente autônomo de frenagem, assistente de estacionamento, rodas de 17 polegadas, ar-condicionado digital e acabamento interno premium.
Multimídia MyLink com Wi-Fi e câmera

de ré, sistema de telemática OnStar com serviços conectados de segurança e proteção,
além do aplicativo myChevrolet app para comandar funções do veículo à distância eram
algumas das tecnologias já disponíveis para o
modelo.
Outra importante novidade da linha é que
o modelo 1.2 Turbo passa a ser ofertado exclusivamente na versão topo de linha Premier, onde está concentrada quase a totalidade
das vendas do SUV da Chevrolet com esta
motorização.
Além do motor mais potente, o teto solar
panorâmico é outra exclusividade do Tracker
1.2 Turbo Premier. Com estas alterações, a
gama de versões do produto fica mais otimizada e escalonada: 1.0 Turbo MT/AT; 1.0
Turbo LT; 1.0 Turbo LTZ; 1.0 Turbo Premier; 1.2 Turbo Premier.

Truck

Serviço de atendimento emergencial da Volvo
Em setembro, o tradicional número de ligação gratuita da marca para veículos em
emergência ganha novo “zero” e passa para
08000 41 6161. Na mudança, outras linhas
gratuitas Volvo também ganharão o novo dígito e serão unificadas.
Em conformidade com a Resolução nº
709 da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), a partir de 27 de setembro de
2020, todas as linhas “0800” do Brasil passarão a ter 11 dígitos, com o acréscimo de um
“zero” antes do número de contato. A medida implica em alterações nos principais canais de teleatendimento Volvo:
• VOAR Caminhões e Ônibus: 08000 41 6161
• Linha Direta Volvo: 08000 41 1050

• Banco Volvo: 08000 41 3033
• Volvo Penta: 08000 41 1050
Os novos números já estão funcionando
de forma síncrona com as linhas atuais, que
deixarão de existir no fim de setembro.
O VOAR, Volvo Atendimento Rápido,
que passa atender pelo 08000 41 6161, é o
mais tradicional serviço de atendimento emergencial a veículos do Brasil. Disponível 24h
por dia, 365 dias por ano, o serviço presta
auxilio a motoristas nas estradas. O VOAR
pode ser acionado por condutores de caminhões e ônibus da marca fabricados em qualquer ano, além do período de garantia. Apartir da central situada dentro da fábrica da Volvo, em Curitiba (PR), uma equipe de técni-

cos altamente qualificados passa orientações
para tentar ajudar os condutores a resolverem problemas de forma remota.
Cerca de 45% dos casos têm solução via
telefone. O VOAR trabalha com o que há de
mais tecnológico para tornar a vida nas estradas mais segura e aumentar a produtividade dos transportadores. Quando não é possível uma solução remota, a equipe aciona de
imediato a rede de concessionárias da marca, para atendimento em campo. Para transportadores que contratam Plano de Manutenção Ouro Volvo, o serviço VOAR com
atendimento do mecânico no local está incluso, caso necessário.
Motoristas que operam com modelos

Volvo FH mais recentes podem acionar o
VOAR diretamente através do botão do
“VAS”, disponível no painel de instrumentos.
O sistema contata automaticamente a central do VOAR e, por meio de conectividade
avançada, envia um relatório detalhado de
informações sobre o veículo e eventuais diagnósticos de falha, para um atendimento ainda mais ágil.
O Linha Direta Volvo, que passa a atender no 08000 41 1050, é o canal de atendimento geral da marca para informações, sugestões, elogios ou reclamações. Disponível
de segunda a sexta, das 8h às 19h, pode ser
acessado também por meio do site da Volvo,
no endereço www.volvo.com.br/contato

